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Emenda 20
Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Is-sistemi u s-servizzi tan-netwerks u 
tal-informazzjoni jaqdu rwol importanti 
ħafna fis-soċjetà. L-affidabbiltà u s-sigurtà 
tagħhom huma essenzjali għall-attivitajiet 
ekonomiċi u l-benesseri soċjali, u b’mod 
partikolari għall-funzjonament tas-suq 
intern.

(1) Is-sistemi u s-servizzi tan-netwerks u 
tal-informazzjoni jaqdu rwol importanti 
ħafna fis-soċjetà. L-affidabbiltà u s-sigurtà 
tagħhom huma essenzjali għall-attivitajiet 
ekonomiċi u l-benesseri soċjali, u għall-
komunikazzjoni u l-iskambji bejn il-
persuni, l-organiżazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili u l-intrapriżi, if ukoll għall-
protezzjoni u r-rispett tal-ħajja privata u 
d-dejta personali.

Or. fr

Emenda 21
Ágnes Hankiss

Proposta għal direttiva
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Il-kobor u l-frekwenza ta’ inċidenti 
deliberati jew aċċidentali ta’ sigurtà 
qegħdin jiżdiedu u jirrappreżentaw 
theddida kbira għall-funzjonament tas-
sistemi tan-netwerks u tal-informazzjoni. 
Inċidenti bħal dawn jistgħu jxekklu l-
eżerċizzju ta’ attivitajiet ekonomiċi, 
jiġġeneraw telf finanzjarju sostanzjali, 
jimminaw il-fiduċja tal-utenti u jikkawżaw 
ħsara kbira fl-ekonomija tal-Unjoni.

(2) Il-kobor u l-frekwenza ta’ inċidenti 
deliberati jew aċċidentali ta’ sigurtà 
qegħdin jiżdiedu u jirrappreżentaw 
theddida kbira għall-funzjonament tas-
sistemi tan-netwerks u tal-informazzjoni. 
Inċidenti bħal dawn jistgħu jxekklu l-
eżerċizzju ta’ attivitajiet ekonomiċi, 
jiġġeneraw telf finanzjarju sostanzjali, 
jimminaw il-fiduċja tal-utenti u jikkawżaw 
ħsara kbira fl-ekonomija tal-Unjoni. Żdied 
ir-rikonoxximent li s-sistemi ta’ kontroll 
huma vulnerabbli għall-attakki ċibernetiċi 
minn sorsi numerużi, inkluż gvernijiet 
ostili, gruppi terroristiċi u intrużi 
malizzjużi oħra. Attakki intelliġenti u 
attakki koordinati jista’ jkollhom impatti 
serji fuq l-istabbiltà, il-prestazzjoni, u l-
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ekonomiji tal-infrastruttura.

Or. en

Emenda 22
Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Il-kobor u l-frekwenza ta’ inċidenti 
deliberati jew aċċidentali ta’ sigurtà 
qegħdin jiżdiedu u jirrappreżentaw 
theddida kbira għall-funzjonament tas-
sistemi tan-netwerks u tal-informazzjoni. 
Inċidenti bħal dawn jistgħu jxekklu l-
eżerċizzju ta’ attivitajiet ekonomiċi, 
jiġġeneraw telf finanzjarju sostanzjali, 
jimminaw il-fiduċja tal-utenti u jikkawżaw 
ħsara kbira fl-ekonomija tal-Unjoni.

(2) Il-kobor u l-frekwenza ta’ inċidenti 
deliberati jew aċċidentali ta’ sigurtà
irrispettivament minn huma l-awturi,
qegħdin jiżdiedu u jirrappreżentaw 
theddida kbira għall-funzjonament tas-
sistemi tan-netwerks u tal-informazzjoni. 
Inċidenti bħal dawn jistgħu jxekklu l-
eżerċizzju ta’ attivitajiet ekonomiċi, 
jiġġeneraw telf finanzjarju sostanzjali, 
jimminaw il-fiduċja tal-utenti u jikkawżaw 
ħsara kbira fl-ekonomija tal-Unjoni. Dawn 
jagħmlu ħsara b’mod partikolari liċ-
ċittadini u lill-fiduċja li għandhom fis-
sistemi elettroniċi meta d-dejta personali 
tagħhom tkun soġġetta għal 
operazzjonijiet estensivi u sorveljanza 
mingħajr l-ebda kontroll xieraq

Or. fr

Emenda 23
Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Bħala strument ta’ komunikazzjoni 
mingħajr fruntieri, is-sistemi ta’ 
informazzjoni diġitali, u l-aktar l-Internet 
għandhom rwol essenzjali fl-iffaċilitar tal-

(3) Bħala strument ta’ komunikazzjoni 
mingħajr fruntieri, is-sistemi ta’ 
informazzjoni diġitali, u l-aktar l-Internet 
għandhom rwol essenzjali fl-iffaċilitar tal-
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moviment transkonfinali ta’ oġġetti, 
servizzi u persuni. Minħabba din in-natura 
transnazzjonali, tfixkil sostanzjali ta’ dawn 
is-sistemi fi Stat Membru wieħed jista’ 
jaffettwa wkoll lil Stati Membri oħrajn u 
lill-Unjoni inġenerali. Il-flessibbiltà u l-
istabbiltà tas-sistemi tan-netwerks u tal-
informazzjoni għaldaqstant hija essenzjali 
għall-funzjonament tajjeb tas-suq intern.

moviment transkonfinali ta’ oġġetti, 
servizzi u persuni. Minħabba din in-natura 
transnazzjonali, tfixkil sostanzjali ta’ dawn 
is-sistemi fi Stat Membru wieħed jista’ 
jaffettwa wkoll lil Stati Membri oħrajn u 
lill-Unjoni inġenerali. Il-flessibbiltà u l-
istabbiltà tas-sistemi tan-netwerks u tal-
informazzjoni għaldaqstant hija essenzjali 
għall-funzjonament tajjeb tas-suq intern u 
għall-komunikazzjoni u l-iskambji bejn il-
persuni, l-organiżazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili u l-intrapriżi.

Or. fr

Emenda 24
Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Għandu jiġi stabbilit mekkaniżmu ta’ 
kooperazzjoni fil-livell tal-Unjoni li 
jippermetti l-iskambju ta’ informazzjoni u 
l-iskoperta u r-rispons ikkoordinati rigward 
is-sigurtà tan-netwerks u tal-informazzjoni
(“NIS”). Biex dak il-mekkaniżmu jkun 
effettiv u inklużiv, huwa essenzjali li l-
Istati Membri kollha jkollhom kapaċitajiet 
minimi u strateġija li tiżgura livell għoli 
tal-NIS fit-territorju tagħhom. Rekwiżiti 
minimi ta’ sigurtà għandhom japplikaw 
ukoll għall-amministrazzjonijiet pubbliċi u 
l-operaturi ta’ infrastruttura kruċjali tal-
informazzjoni sabiex jippromovu kultura 
ta’ ġestjoni tar-riskju u jiżguraw li l-
inċidenti l-aktar serji jiġu rrapportati.

(4) Għandu jiġi stabbilit mekkaniżmu ta’ 
kooperazzjoni fil-livell tal-Unjoni li 
jippermetti l-iskambju ta’ informazzjoni u 
l-iskoperta u r-rispons ikkoordinati rigward 
is-sigurtà tan-netwerks u tal-informazzjoni
(“NIS”). Biex dak il-mekkaniżmu jkun 
effettiv u inklużiv, huwa essenzjali li l-
Istati Membri kollha jkollhom kapaċitajiet 
minimi u strateġija li tiżgura livell għoli 
tal-NIS fit-territorju tagħhom. Rekwiżiti 
minimi ta’ sigurtà għandhom japplikaw 
ukoll għall-amministrazzjonijiet pubbliċi u 
l-operaturi ta’ infrastruttura kruċjali tal-
informazzjoni sabiex jippromovu kultura 
ta’ ġestjoni tar-riskju u jiżguraw li l-
inċidenti l-aktar serji jiġu rrapportati. Dan 
jirrikjedi l-implimentazzjoni ta’ taħriġ 
xieraq, li jinkorpora l-konsegwenzi ta’ 
dawn l-inċidenti, dwar il-protezzjoni tad-
dejta u l-ħajja privata taċ-ċittadini.

Or. fr
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Emenda 25
Ágnes Hankiss

Proposta għal direttiva
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a)Din id-Direttiva għandha tiffoka fuq 
il-komponent verament kritiku tal-
infrastruttura kritika:
(1) li hija kritika minħabba l-pożizzjoni 
strutturali tagħha fis-sistema kollha tal-
infrastrutturi u ssaħħaħ l-interdipendenzi 
bejn infrastrutturi u setturi oħra;
(2) li hija kritika fiha nnifisha minħabba 
r-rwol jew il-funzjoni tagħha fis-soċjetà.

Or. en

Emenda 26
Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Biex tkopri l-inċidenti u r-riskji 
rilevanti kollha, din id-Direttiva għandha 
tapplika għal kull sistema tan-netwerks u 
tal-informazzjoni. L-obbligi fuq l-
amministrazzjonijiet pubbliċi u l-operaturi 
tas-suq madankollu m’għandhomx 
japplikaw għall-impriżi li jipprovdu 
netwerks pubbliċi ta’ komunikazzjoni jew 
servizzi ta’ komunikazzjoni elettronika 
disponibbli pubblikament fit-tifsira tad-
Direttiva 2002/21/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-
7 ta’ Marzu 2002 dwar qafas regolatorju 
komuni għan-netwerks u s-servizzi ta’ 
komunikazzjonijiet elettroniċi (Id-Direttiva 
tal-Qafas), li huma soġġetti għar-rekwiżiti 

(5) Biex tkopri l-inċidenti u r-riskji 
rilevanti kollha, din id-Direttiva għandha 
tapplika għal kull sistema tan-netwerks u 
tal-informazzjoni. L-obbligi fuq l-
amministrazzjonijiet pubbliċi u l-intrapriżi
madankollu m’għandhomx japplikaw 
għall-impriżi li jipprovdu netwerks 
pubbliċi ta’ komunikazzjoni jew servizzi 
ta’ komunikazzjoni elettronika disponibbli 
pubblikament fit-tifsira tad-
Direttiva 2002/21/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-
7 ta’ Marzu 2002 dwar qafas regolatorju 
komuni għan-netwerks u s-servizzi ta’ 
komunikazzjonijiet elettroniċi (Id-Direttiva 
tal-Qafas), li huma soġġetti għar-rekwiżiti 
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speċifiċi ta’ sigurtà u integrità stabbiliti fl-
Artikolu 13a ta’ dik id-Direttiva u lanqas 
m’għandhom japplikaw għall-fornituri li 
jipprovdu servizz ta’ fiduċja.

speċifiċi ta’ sigurtà u integrità stabbiliti fl-
Artikolu 13a ta’ dik id-Direttiva u lanqas 
m’għandhom japplikaw għall-fornituri li 
jipprovdu servizz ta’ fiduċja.

__________________ __________________
25 ĠU L 108, 24.4.2002, p.33. 25 ĠU L 108, 24.4.2002, p.33.

Or. fr

Emenda 27
Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Il-kapaċitajiet eżistenti mhumiex 
suffiċjenti biżżejjed sabiex jiżguraw livell 
għoli tal-NIS fl-Unjoni. L-Istati Membri 
għandhom livelli differenti ħafna ta’ 
tħejjija li jwasslu għal approċċi 
frammentati madwar l-Unjoni. Dan iwassal 
għal livelli differenti ta’ protezzjoni tal-
konsumaturi u tan-negozji, u jdgħajjef il-
livell ġenerali tal-NIS fl-Unjoni. Nuqqas 
ta’ rekwiżiti minimi komuni fuq l-
amministrazzjonijiet pubbliċi u l-operaturi 
tas-suq min-naħa tiegħu jagħmilha 
impossibbli li jitwaqqaf mekkaniżmu 
globali u effettiv għal kooperazzjoni fil-
livell tal-Unjoni.

(6) Il-kapaċitajiet eżistenti mhumiex 
suffiċjenti biżżejjed sabiex jiżguraw livell 
għoli tal-NIS fl-Unjoni. L-Istati Membri 
għandhom livelli differenti ħafna ta’ 
tħejjija li jwasslu għal approċċi 
frammentati madwar l-Unjoni. Dan iwassal 
għal livelli differenti ta’ protezzjoni tal-
konsumaturi u tan-negozji, u jdgħajjef il-
livell ġenerali tal-NIS fl-Unjoni. Nuqqas 
ta’ rekwiżiti minimi komuni fuq l-
amministrazzjonijiet pubbliċi u l-intrapriżi
min-naħa tiegħu jagħmilha impossibbli li 
jitwaqqaf mekkaniżmu globali u effettiv 
għal kooperazzjoni fil-livell tal-Unjoni.

Or. fr

Emenda 28
Ágnes Hankiss

Proposta għal direttiva
Premessa 6a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a)Huwa vitali li tiġi rikonoxxuta l-
inċertezza inerenti fis-sistemi kumplessi li 
jsostnuna. Dan jeħtieġ komprensjoni 
komuni aħjar ta’ dak li hu kritiku bejn 
dawk li jipproteġu l-organizzazzjoni u 
dawk li jistabbilixxu d-direzzjoni 
strateġika tagħha.

Or. en

Emenda 29
Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Id-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva 
għandhom ikunu mingħajr preġudizzju 
għall-possibbiltà li kull Stat Membru jieħu 
l-miżuri meħtieġa sabiex jiżgura l-
protezzjoni tal-interessi tas-sigurtà 
essenzjali tiegħu, jissalvagwardja l-politika 
pubblika u s-sigurtà pubblika, u jippermetti 
l-investigazzjoni, l-iskoperta u l-
prosekuzzjoni ta’ reati kriminali. Skont l-
Artikolu 346 tat-TFUE, l-ebda Stat 
Membru m’għandu jkun obbligat li 
jipprovdi informazzjoni li l-iżvelar tagħha 
jqisha kuntrarju għall-interessi essenzjali 
tas-sigurtà tiegħu.

(8) Id-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva 
għandhom ikunu mingħajr preġudizzju 
għall-possibbiltà li kull Stat Membru jieħu 
l-miżuri meħtieġa sabiex jiżgura l-
protezzjoni tal-interessi tas-sigurtà 
essenzjali tiegħu, jissalvagwardja l-politika 
pubblika u s-sigurtà pubblika, u jippermetti 
l-investigazzjoni, l-iskoperta u l-
prosekuzzjoni ta’ reati kriminali, sakemm 
dan ma jservix bħala skuża biex ma 
jikkonformawx mal-obbligi l-aktar 
ġenerali tagħhom fir-rigward tar-rispett 
tal-protezzjoni tal-ħajja privata u u d-dejta 
personali. Skont l-Artikolu 346 tat-TFUE, 
l-ebda Stat Membru m’għandu jkun 
obbligat li jipprovdi informazzjoni li l-
iżvelar tagħha jqisha kuntrarju għall-
interessi essenzjali tas-sigurtà tiegħu.

Or. fr

Emenda 30
Marie-Christine Vergiat
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Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Biex jikseb u jżomm livell għoli 
komuni ta’ sigurtà tas-sistemi tan-netwerks 
u tal-informazzjoni, kull Stati Membru 
għandu jkollu strateġija nazzjonali dwar il-
NIS li tiddefinixxi l-għanijiet strateġiċi u l-
azzjonijiet politiċi konkreti li għandhom 
ikunu implimentati. Jeħtieġu li jiġu 
żviluppati pjanijiet ta’ kooperazzjoni tal-
NIS fil-livell nazzjonali li jikkonformaw 
mar-rekwiżiti essenzjali sabiex jintlaħqu 
livelli ta’ rispons ta’ kapaċità li jippermettu 
kooperazzjoni effettiva u effiċjenti fil-livell 
nazzjonali u tal-Unjoni f’każ ta’ inċidenti.

(9) Biex jikseb u jżomm livell għoli 
komuni ta’ sigurtà tas-sistemi tan-netwerks 
u tal-informazzjoni, kull Stat Membru 
għandu jkollu strateġija nazzjonali dwar l-
NIS li tiddefinixxi l-għanijiet strateġiċi u l-
azzjonijiet politiċi konkreti li għandhom 
ikunu implimentati. Jeħtieġu li jiġu 
żviluppati pjanijiet ta’ kooperazzjoni tal-
NIS fil-livell nazzjonali li jikkonformaw 
mar-rekwiżiti essenzjali sabiex jintlaħqu 
livelli ta’ rispons ta’ kapaċità li jippermettu 
kooperazzjoni effettiva u effiċjenti fil-livell 
nazzjonali u tal-Unjoni f’każ ta’ inċidenti, 
filwaqt li jirrispettaw u jipproteġu l-ħajja 
privata u d-dejta personali.

Or. fr

Emenda 31
Ágnes Hankiss

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Biex ikun hemm implimentazzjoni 
effettiva tad-dispożizzjonijiet adottati skont 
din id-Direttiva, f’kull Stat Membru
għandu jkun stabbilit jew identifikat korp
responsabbli għall-koordinazzjoni tal-
kwistjonijiet tal-NIS u li jaġixxi bħala punt 
fokali għall-kooperazzjoni transkonfinali 
fil-livell tal-Unjoni. Dawn il-korpi
għandhom jingħataw ir-riżorsi tekniċi, 
finanzjarji u umani adegwati sabiex ikun 
żgurat li jistgħu jwettqu b’mod effettiv u 
effiċjenti l-kompiti assenjati lilhom u 
b’hekk jilħqu l-għanijiet ta’ din id-
Direttiva.

(10) Biex ikun hemm implimentazzjoni 
effettiva tad-dispożizzjonijiet adottati skont 
din id-Direttiva, f’kull Stat Membru
għandha tkun stabbilita jew identifikata 
awtorità nazzjonali kompetenti taħt il-
kontroll ċivili b’sorveljanza sħiħa 
demokratika u trasparenza fl-
operazzjonijiet tagħha li tkun responsabbli 
għall-koordinazzjoni tal-kwistjonijiet tal-
NIS u li jaġixxi bħala punt fokali għall-
kooperazzjoni transkonfinali fil-livell tal-
Unjoni. L-awtorità nazzjonali kompetenti 
u l-punt ta’ kuntatt uniku nazzjonali
għandhom jingħataw ir-riżorsi tekniċi, 
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finanzjarji u umani adegwati sabiex ikun 
żgurat li jistgħu jwettqu b’mod effettiv u 
effiċjenti l-kompiti assenjati lilhom u 
b’hekk jilħqu l-għanijiet ta’ din id-
Direttiva.

Or. en

Emenda 32
Ágnes Hankiss

Proposta għal direttiva
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Dan in-netwerk ta’ kooperazzjoni 
għandu jippermetti wkoll lill-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti u lill-Kummissjoni, 
f’konsultazzjoni mal-ENISA, iċ-Ċentru 
tal-Kriminalità Ċibernetika tal-Europol u 
l-amministrazzjonijiet pubbliċi rilevanti u 
l-operaturi tas-suq, li jaqsmu l-esperjenza, 
jiddiskutu kwalunkwe mistoqsijiet u 
jaqblu fuq l-aspetti kollha relatati mal-
interpretazzjoni konsistenti u l-
implimentazzjoni mingħajr xkiel u 
armonjuża ta’ din id-Direttiva u b’mod 
partikolari tal-Kapitolu IV tagħha fl-Istati 
Membri kollha.

Or. en

Emenda 33
Ágnes Hankiss

Proposta għal direttiva
Premessa 14a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) Iżjed setturi qed jadottaw is-servizzi 
tal-cloud computing fl-ambjent tal-
kompjuters tagħhom bħal servizzi tal-IT li 
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joperaw infrastruttura kritika. Għandu 
jkun hemm biżżejjed miżuri ta’ sigurtà 
biex jiżguraw il-kunfidenzjalità, l-
integrità u d-disponibbiltà tad-dejta fil-
cloud computing. L-ospitar tas-servizzi 
tal-infrastruttura, u l-ħżin tad-dejta 
sensittiva fl-ambjent tal-cloud computing 
iġibu magħhom rekwiżiti dwar is-sigurtà 
u r-reżiljenza li s-servizzi eżistenti tal-
cloud computing mhumiex f’qagħda tajba 
biex jindirizzawhom. Għalhekk, għandu 
jkun hemm assigurazzjoni li l-ambjent tal-
cloud computing ikun jista’ jipprovdi 
protezzjoni kompetenti għad-dejta tal-
infrastruttura sensittiva u kritika, permezz 
tal-iżvilupp ta’ tekniki innovattivi għad-
detezzjoni tal-intrużjonijiet.

Or. en

Emenda 34
Ágnes Hankiss

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Peress li l-parti l-kbira tas-sistemi tan-
netwerks u tal-informazzjoni huma operati 
mill- privat, il-kooperazzjoni bejn is-settur 
pubbliku u dak privat hija essenzjali. L-
operaturi tas-suq għandhom ikunu mħeġġa 
jsegwu l-mekkaniżmi ta’ kooperazzjoni 
informali tagħhom stess sabiex jiżguraw il-
NIS. Għandhom jikkooperaw ukoll mas-
settur pubbliku u jaqsmu informazzjoni u 
prattiki tajba filwaqt li huma jingħataw
appoġġ operattiv f’każ ta’ inċidenti.

(15) Peress li l-parti l-kbira tas-sistemi tan-
netwerks u tal-informazzjoni huma operati 
mill- privat, il-kooperazzjoni bejn is-settur 
pubbliku u dak privat hija essenzjali. L-
operaturi tas-suq għandhom ikunu mħeġġa 
jsegwu l-mekkaniżmi ta’ kooperazzjoni 
informali tagħhom stess sabiex jiżguraw il-
NIS. Għandhom jikkooperaw ukoll mas-
settur pubbliku u b'mod reċiproku jaqsmu
informazzjoni u prattiki tajba kif ukoll
appoġġ operattiv reċiproku kif meħtieġ
f’każ ta’ inċidenti.

Or. en
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Emenda 35
Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Peress li l-parti l-kbira tas-sistemi tan-
netwerks u tal-informazzjoni huma operati 
mill- privat, il-kooperazzjoni bejn is-settur 
pubbliku u dak privat hija essenzjali. L-
operaturi tas-suq għandhom ikunu mħeġġa 
jsegwu l-mekkaniżmi ta’ kooperazzjoni 
informali tagħhom stess sabiex jiżguraw il-
NIS. Għandhom jikkooperaw ukoll mas-
settur pubbliku u jaqsmu informazzjoni u 
prattiki tajba filwaqt li huma jingħataw 
appoġġ operattiv f’każ ta’ inċidenti.

(15) Peress li l-parti l-kbira tas-sistemi tan-
netwerks u tal-informazzjoni huma
intrapriżi privati, il-kooperazzjoni bejn is-
settur pubbliku u dak privat hija essenzjali.
L-intrapriżi għandhom ikunu mħeġġa 
jsegwu l-mekkaniżmi ta’ kooperazzjoni 
informali tagħhom stess sabiex jiżguraw il-
NIS. Għandhom jikkooperaw ukoll mas-
settur pubbliku u jaqsmu informazzjoni u 
prattiki tajba filwaqt li huma jingħataw 
appoġġ operattiv f’każ ta’ inċidenti.

Or. fr

Emenda 36
Nils Torvalds

Proposta għal direttiva
Premessa 15a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Il-mekkaniżmi ta’ kooperazzjoni 
nazzjonali li diġà jeżistu bejn l-operaturi 
pubbliċi u privati għandhom jiġu 
rrispettati bis-sħiħ u d-dispożizzjonijiet 
stipulati f’din id-Direttiva m’għandhomx 
jimminaw dawn l-arranġamenti ta’ 
kooperazzjoni stabbiliti.

Or. en

Emenda 37
Josef Weidenholzer
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Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Biex jiżguraw trasparenza u 
jinformaw tajjeb liċ-ċittadini tal-UE u lill-
operaturi tas-suq, l-awtoritajiet kompetenti 
għandhom joħolqu sit elettroniku komuni 
sabiex jippubblikaw informazzjoni mhux 
kunfidenzjali dwar l-inċidenti u r-riskji.

(16) Biex jiżguraw trasparenza u 
jinformaw tajjeb liċ-ċittadini tal-UE u lill-
operaturi tas-suq, l-awtoritajiet kompetenti 
għandhom joħolqu sit elettroniku komuni 
sabiex jippubblikaw minnufih u b’mod 
komprensiv informazzjoni mhux 
kunfidenzjali dwar l-inċidenti u r-riskji.

Or. de

Emenda 38
Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Biex jiżguraw trasparenza u 
jinformaw tajjeb liċ-ċittadini tal-UE u lill-
operaturi tas-suq, l-awtoritajiet kompetenti 
għandhom joħolqu sit elettroniku komuni 
sabiex jippubblikaw informazzjoni mhux 
kunfidenzjali dwar l-inċidenti u r-riskji.

(16) Biex jiżguraw trasparenza u 
jinformaw tajjeb liċ-ċittadini tal-UE u lill-
intrapriżi, l-awtoritajiet kompetenti 
għandhom joħolqu sit elettroniku komuni 
sabiex jippubblikaw informazzjoni mhux 
kunfidenzjali dwar l-inċidenti u r-riskji, u
dwar il-miżuri sempliċi ta’ protezzjoni tas-
sistemi tal-informazzjoni.

Or. fr

Emenda 39
Ágnes Hankiss

Proposta għal direttiva
Premessa 16a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) Il-livell limitu li jiskatta r-rekwiżit 
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tan-notifika għandu jiġi ddefinit b’mod li 
jibni fuq il-linji gwida tekniċi tal-ENISA 
dwar l-inċidenti tar-rapportar għad-
Direttiva 2009/140/KE u jiffoka r-rekwiżit 
tan-notifika fuq dak il-ksur li jaffettwa 
jew jista’ jaffettwa l-kontinwità jew l-
integrità tan-netwerks u s-servizzi 
kkonċernati. Dan għandu jippromwovi l-
kundizzjonijiet u l-kriterji għall-
applikazzjoni konsistenti u l-infurzar 
armonizzat tad-dispożizzjonijiet ta’ din id-
Direttiva.

Or. en

Emenda 40
Nils Torvalds

Proposta għal direttiva
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Fuq il-bażi b’mod partikolari ta’ 
esperjenzi nazzjonali ta’ ġestjoni tal-kriżi u 
f’kooperazzjoni mal-ENISA, il-
Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom 
jiżviluppaw pjan ta’ kooperazzjoni tal-
Unjoni dwar il-NIS li jiddefinixxi l-
mekkaniżmi ta’ kooperazzjoni li jilqgħu 
għar-riskji u għall-inċidenti. Dak il-pjan 
għandu jkun debitament ikkunsidrat fit-
tħaddim ta’ twissijiet bikrija fi ħdan in-
netwerk ta’ kooperazzjoni.

(18) Fuq il-bażi b’mod partikolari ta’ 
esperjenzi nazzjonali ta’ ġestjoni tal-kriżi u 
f’kooperazzjoni mal-ENISA, il-
Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom 
jiżviluppaw pjan ta’ kooperazzjoni tal-
Unjoni dwar l-NIS li jindika l-mekkaniżmi 
ta’ kooperazzjoni li jilqgħu għar-riskji u 
għall-inċidenti. Dak il-pjan għandu jkun 
debitament ikkunsidrat fit-tħaddim ta’ 
twissijiet bikrija fi ħdan in-netwerk ta’ 
kooperazzjoni.

Or. en

Emenda 41
Ágnes Hankiss

Proposta għal direttiva
Premessa 18a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) Sabiex tiġi evitata d-duplikazzjoni 
fost l-attivitajiet li jkunu għaddejjin 
imwettqa minn diversi istituzzjonijiet, 
korpi u aġenziji internazzjonali u tal-UE 
u CERTs diġà eżistenti, għandha tingħata 
l-opportunità lill-ENISA, lis-CERTs 
nazzjonali u liċ-Ċentru tal-Kriminalità 
Ċibernetika tal-Europol li jidħlu 
b’impenn fin-netwerk ta’ kooperazzjoni 
sal-livell l-iżjed fattibbli.

Or. en

Emenda 42
Josef Weidenholzer

Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) In-notifika ta’ twissija bikrija fi ħdan 
in-netwerk għandha tkun meħtieġa biss 
fejn l-iskala u s-severità tal-inċident jew 
riskju kkonċernat ikunu jew jistgħu jsiru 
tant sinifikanti li tkun meħtieġa l-
informazzjoni jew il-koordinazzjoni tar-
rispons fil-livell tal-Unjoni. It-twissijiet 
bikrija għaldaqstant għandhom ikunu 
limitati għal inċidenti jew riskji reali jew 
potenzjali li jikbru malajr, jiżbqu l-kapaċità 
tar-rispons nazzjonali jew jaffettwaw aktar 
minn Stat Membru wieħed. Biex issir 
evalwazzjoni xierqa, kull informazzjoni 
rilevanti għall-valutazzjoni tar-riskju jew 
tal-inċident għandha tkun ikkomunikata 
lin-netwerk ta’ kooperazzjoni.

(19) In-notifika ta’ twissija bikrija fi ħdan 
in-netwerk għandha tkun meħtieġa biss
fejn l-iskala u s-severità tal-inċident jew 
riskju kkonċernat ikunu jew jistgħu jsiru 
tant sinifikanti li tkun meħtieġa l-
informazzjoni jew il-koordinazzjoni tar-
rispons fil-livell tal-Unjoni, jiġifieri f’każ 
ta’ inċidenti jew riskji reali jew potenzjali 
li jikbru malajr, jiżbqu l-kapaċità tar-
rispons nazzjonali jew jaffettwaw aktar 
minn Stat Membru wieħed.  Biex issir 
evalwazzjoni xierqa, kull informazzjoni 
rilevanti għall-valutazzjoni tar-riskju jew 
tal-inċident għandha tkun ikkomunikata 
lin-netwerk ta’ kooperazzjoni.

Or. de
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Emenda 43
Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Minħabba n-natura globali tal-
problemi tal-NIS, teħtieġ kooperazzjoni 
internazzjonali aktar mill-qrib sabiex 
jittejbu l-istandards tas-sigurtà u l-iskambju 
tal-informazzjoni, u jiġi promoss approċċ 
globali komuni lejn il-kwistjonijiet tal-NIS.

(21) Minħabba n-natura globali tal-
problemi tal-NIS, teħtieġ kooperazzjoni 
internazzjonali aktar mill-qrib sabiex 
jittejbu l-istandards tas-sigurtà u l-iskambju 
tal-informazzjoni, u jiġi promoss approċċ 
globali komuni lejn il-kwistjonijiet tal-NIS, 
sakemm l-Istati li magħhom qed tiġi 
kkunsidrata din il-kooperazzjoni jkunu 
mgħammra bi strumenti ta’ kontroll u ta’ 
protezzjoni tad-dejta, li jiggarantixxu l-
istess sigurtà bħal dawk tal-UE.

Or. fr

Emenda 44
Nils Torvalds

Proposta għal direttiva
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Ir-responsabbiltajiet tal-iżgurar tal-
NIS jaqgħu fil-parti l-kbira tagħhom taħt l-
amministrazzjonijiet pubbliċi u l-operaturi 
tas-suq. Kultura ta’ ġestjoni tar-riskju, li 
tinvolvi valutazzjoni tar-riskju u l-
implimentazzjoni ta’ miżuri ta’ sigurtà 
xierqa għar-riskji ffaċċjati għandha tkun 
promossa u żviluppata permezz ta’ 
rekwiżiti regolatorji xierqa u prattiki 
industrijali volontarji. L-istabbiliment ta’ 
kundizzjonijiet indaqs huwa wkoll 
essenzjali għall-funzjonament effettiv tan-
netwerk ta’ kooperazzjoni biex tiġi żgurata 
l-kooperazzjoni effettiva mill-Istati 
Membri kollha.

(22) Ir-responsabbiltajiet tal-iżgurar tal-
NIS jaqgħu fil-parti l-kbira tagħhom taħt l-
amministrazzjonijiet pubbliċi u l-operaturi 
tas-suq. Kultura ta’ ġestjoni tar-riskju, li 
tinvolvi valutazzjoni tar-riskju u l-
implimentazzjoni ta’ miżuri ta’ sigurtà 
xierqa għar-riskji ffaċċjati għandha tkun 
promossa u żviluppata permezz ta’ 
rekwiżiti regolatorji xierqa u prattiki 
industrijali volontarji. Fejn diġà teżisti din 
il-kultura ta’ ġestjoni tar-riskju, u, b’mod 
partikolari, fejn tiddependi fuq il-prattiki 
volontarji, din għandha tiġi appoġġjata, 
imsaħħa u kondiviża. L-istabbiliment ta’ 
kundizzjonijiet indaqs huwa wkoll 
essenzjali għall-funzjonament effettiv tan-
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netwerk ta’ kooperazzjoni biex tiġi żgurata 
l-kooperazzjoni effettiva mill-Istati 
Membri kollha.

Or. en

Emenda 45
Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Ir-responsabbiltajiet tal-iżgurar tal-
NIS jaqgħu fil-parti l-kbira tagħhom taħt l-
amministrazzjonijiet pubbliċi u l-operaturi 
tas-suq. Kultura ta’ ġestjoni tar-riskju, li 
tinvolvi valutazzjoni tar-riskju u l-
implimentazzjoni ta’ miżuri ta’ sigurtà
xierqa għar-riskji ffaċċjati għandha tkun 
promossa u żviluppata permezz ta’ 
rekwiżiti regolatorji xierqa u prattiki 
industrijali volontarji. L-istabbiliment ta’ 
kundizzjonijiet indaqs huwa wkoll 
essenzjali għall-funzjonament effettiv tan-
netwerk ta’ kooperazzjoni biex tiġi żgurata 
l-kooperazzjoni effettiva mill-Istati 
Membri kollha.

(22) Ir-responsabbiltajiet tal-iżgurar tal-
NIS jaqgħu fil-parti l-kbira tagħhom taħt l-
amministrazzjonijiet pubbliċi u l-intrapriżi. 
Kultura ta’ ġestjoni tar-riskju, li tinvolvi 
valutazzjoni tar-riskju u l-implimentazzjoni 
ta’ miżuri ta’ sigurtà li tipprova tantiċipa l-
inċidenti ta’ sigurtà deliberati jew 
aċċidentali, għandha tkun promossa u 
żviluppata permezz ta’ rekwiżiti regolatorji 
u prattiki industrijali xierqa. L-
istabbiliment ta’ kundizzjonijiet indaqs 
huwa wkoll essenzjali għall-funzjonament 
effettiv tan-netwerk ta’ kooperazzjoni biex 
tiġi żgurata l-kooperazzjoni effettiva mill-
Istati Membri kollha.

Or. fr

Emenda 46
Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Premessa 22a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22a) L-amministrazzjonijiet pubbliċi u l-
intrapriżi privati, inklużi l-fornituri ta' 
servizzi ta' netwerks u ta’ informazzjoni u 
ta' software, għandhom iqisu l-protezzjoni 
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tas-sistemi ta’ informazzjoni tagħhom u 
tad-dejta li tinżamm fihom, bħala parti 
mid-diliġenza obbligata tagħhom. Huma 
għandhom jiggarantixxu livelli xierqa ta' 
protezzjoni kontra t-theddid u l-
vulnerabilitajiet identifikabbli b'mod 
raġonevoli. L-ispiża u l-piż ta' din il-
protezzjoni għandhom jirriflettu d-dannu 
li attakk ċibernetiku jista' jkollu għall-
persuni affettwati.

Or. fr

Emenda 47
Ágnes Hankiss

Proposta għal direttiva
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Dawn l-obbligi għandhom ikunu estiżi
lil hinn mis-settur tal-komunikazzjoni 
elettronika għal fornituri ewlenin ta’ 
servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni, kif 
imfissra fid-Direttiva 98/34/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
22 ta’ Ġunju 1998 li tistabbilixxi 
proċedura dwar l-għoti ta’ informazzjoni 
fil-qasam tal-istandards u r-regolamenti 
tekniċi u r-regoli dwar is-servizzi tas-
Soċjetà tal-Informatika27, li jenfasizzaw 
is-servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni 
downstream jew l-attivitajiet onlajn, bħall-
pjattaformi tal-kummerċ elettroniku, 
portali ta’ ħlasijiet tal-Internet, netwerks 
soċjali, magni tat-tiftix, servizzi ta’ cloud 
computing, ħwienet ta’ applikazzjoni. It-
tfixkil ta’ dawn is-servizzi li jippermettu 
lis-soċjetà tal-informazzjoni jipprevjeni l-
provvista ta’ servizzi oħra tas-soċjetà tal-
informazzjoni li jiddependu fuqhom bħala 
inputs ewlenin. L-iżviluppaturi tas-softwer 
u l-manifatturi tal-ħardwer mhumiex 
fornituri ta’ servizzi tas-soċjetà tal-
informazzjoni u għaldaqstant huma esklużi. 
Dawk l-obbligi għandhom ikunu estiżi 

(24) Dawn l-obbligi għandhom ikunu estiżi 
għal dawk is-servizzi ta’ cloud computing
li jaħżnu dejta tal-infrastruttura sensittiva 
u kritika tal-Unjoni Ewropea, kif imfissra 
fid-Direttiva 2008/114/KE dwar l-
infrastruttura kritika. L-iżviluppaturi tas-
softwer u l-manifatturi tal-ħardwer 
mhumiex fornituri ta’ servizzi tas-soċjetà 
tal-informazzjoni u għaldaqstant huma 
esklużi. Dawk l-obbligi għandhom ikunu 
estiżi wkoll għall-amministrazzjonijiet 
pubbliċi, u l-operaturi ta’ infrastruttura 
kruċjali li jiddependu ħafna fuq it-
teknoloġija tal-informazzjoni u tal-
komunikazzjoni u huma essenzjali għaż-
żamma ta’ funzjonijiet ekonomiċi jew 
soċjetali bħall-elettriċità u l-gass, it-
trasport, l-istituzzjonijiet ta’ kreditu, il-
boroż, is-saħħa u l-agrikoltura. It-tfixkil 
ta’ dawn is-sistemi ta’ netwerks u ta’ 
informazzjoni jaffettwa lis-suq intern.
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wkoll għall-amministrazzjonijiet pubbliċi, 
u l-operaturi ta’ infrastruttura kruċjali li 
jiddependu ħafna fuq it-teknoloġija tal-
informazzjoni u tal-komunikazzjoni u 
huma essenzjali għaż-żamma ta’ 
funzjonijiet ekonomiċi jew soċjetali bħall-
elettriċità u l-gass, it-trasport, l-
istituzzjonijiet ta’ kreditu, il-boroż u s-
saħħa. It-tfixkil ta’ dawn is-sistemi ta’ 
netwerks u ta’ informazzjoni jaffettwa lis-
suq intern.

__________________ __________________
27 ĠU L 204, 21.7.1998, p. 37.

Or. en

Emenda 48
Nils Torvalds, Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Dawn l-obbligi għandhom ikunu estiżi 
lil hinn mis-settur tal-komunikazzjoni 
elettronika għal fornituri ewlenin ta’ 
servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni, kif 
imfissra fid-Direttiva 98/34/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
22 ta’ Ġunju 1998 li tistabbilixxi proċedura 
dwar l-għoti ta’ informazzjoni fil-qasam 
tal-istandards u r-regolamenti tekniċi u r-
regoli dwar is-servizzi tas-Soċjetà tal-
Informatika27, li jenfasizzaw is-servizzi tas-
soċjetà tal-informazzjoni downstream jew 
l-attivitajiet onlajn, bħall-pjattaformi tal-
kummerċ elettroniku, portali ta’ ħlasijiet 
tal-Internet, netwerks soċjali, magni tat-
tiftix, servizzi ta’ cloud computing, 
ħwienet ta’ applikazzjoni. It-tfixkil ta’ 
dawn is-servizzi li jippermettu lis-soċjetà 
tal-informazzjoni jipprevjeni l-provvista ta’ 
servizzi oħra tas-soċjetà tal-informazzjoni 
li jiddependu fuqhom bħala inputs ewlenin. 
L-iżviluppaturi tas-softwer u l-manifatturi 

(24) Dawn l-obbligi għandhom ikunu estiżi 
lil hinn mis-settur tal-komunikazzjoni 
elettronika għal fornituri ewlenin ta’ 
servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni, kif 
imfissra fid-Direttiva 98/34/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
22 ta’ Ġunju 1998 li tistabbilixxi proċedura 
dwar l-għoti ta’ informazzjoni fil-qasam 
tal-istandards u r-regolamenti tekniċi u r-
regoli dwar is-servizzi tas-Soċjetà tal-
Informatika27, li jenfasizzaw is-servizzi tas-
soċjetà tal-informazzjoni downstream jew 
l-attivitajiet onlajn, bħall-pjattaformi tal-
kummerċ elettroniku, portali ta’ ħlasijiet 
tal-Internet, netwerks soċjali, magni tat-
tiftix, servizzi ta’ cloud computing, 
ħwienet ta’ applikazzjoni. It-tfixkil ta’ 
dawn is-servizzi li jippermettu lis-soċjetà 
tal-informazzjoni jipprevjeni l-provvista ta’ 
servizzi oħra tas-soċjetà tal-informazzjoni 
li jiddependu fuqhom bħala inputs ewlenin. 
L-iżviluppaturi tas-softwer u l-manifatturi 
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tal-ħardwer mhumiex fornituri ta’ servizzi 
tas-soċjetà tal-informazzjoni u 
għaldaqstant huma esklużi. Dawk l-
obbligi għandhom ikunu estiżi wkoll għall-
amministrazzjonijiet pubbliċi, u l-operaturi 
ta’ infrastruttura kruċjali li jiddependu 
ħafna fuq it-teknoloġija tal-informazzjoni u 
tal-komunikazzjoni u huma essenzjali 
għaż-żamma ta’ funzjonijiet ekonomiċi jew 
soċjetali bħall-elettriċità u l-gass, it-
trasport, l-istituzzjonijiet ta’ kreditu, il-
boroż u s-saħħa. It-tfixkil ta’ dawn is-
sistemi ta’ netwerks u ta’ informazzjoni 
jaffettwa lis-suq intern.

tal-ħardwer għandhom rwol importanti 
fis-salvagwardja tas-softwer u l-ħardwer 
kontra backdoors kemm intenzjonali kif 
ukoll mhux intenzjonali, li jista’ jkollhom 
impatti negattivi fuq id-dritt għall-
privatezza tad-dejta u s-sigurtà tan-
netwerk u l-informazzjoni, u għaldaqstant 
għandhom jiġu inklużi wkoll fil-kamp ta’
applikazzjoni ta’ din id-Direttiva. Dawk l-
obbligi għandhom ikunu estiżi wkoll għall-
amministrazzjonijiet pubbliċi, u l-operaturi 
ta’ infrastruttura kruċjali li jiddependu 
ħafna fuq it-teknoloġija tal-informazzjoni u 
tal-komunikazzjoni u huma essenzjali 
għaż-żamma ta’ funzjonijiet ekonomiċi jew 
soċjetali bħall-elettriċità u l-gass, it-
trasport, l-istituzzjonijiet ta’ kreditu, il-
boroż u s-saħħa. It-tfixkil ta’ dawn is-
sistemi ta’ netwerks u ta’ informazzjoni 
jaffettwa lis-suq intern.

__________________ __________________
27 ĠU L 204, 21.7.1998, p. 37. 27 ĠU L 204, 21.7.1998, p. 37.

Or. en

Emenda 49
Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Il-miżuri tekniċi u organizzattivi 
imposti fuq l-amministrazzjonijiet pubbliċi 
u fuq l-operaturi tas-suq m’għandhomx 
jeħtieġu li xi prodott partikolari 
teknoloġiku kummerċjali tal-informazzjoni 
u tal-komunikazzjoni jiġi mfassal, 
żviluppat jew immanifatturat b’xi mod 
partikolari.

(25) Il-miżuri tekniċi u organizzattivi 
imposti fuq l-amministrazzjonijiet pubbliċi 
u fuq l-intrapriżi m’għandhomx jeħtieġu li 
xi prodott partikolari teknoloġiku 
kummerċjali tal-informazzjoni u tal-
komunikazzjoni jiġi mfassal, żviluppat jew 
immanifatturat b’xi mod partikolari.

Or. fr
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Emenda 50
Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) L-amministrazzjonijiet pubbliċi u l-
operaturi tas-suq għandhom jiżguraw is-
sigurtà tan-netwerks u tas-sistemi li jkunu 
taħt il-kontroll tagħhom. Dawn ikunu 
primarjament netwerks u sistemi privati 
ġestiti kemm mill-persunal intern tagħhom 
tal-IT jew mis-sigurtà tagħhom li tkun ġiet 
esternalizzata. L-obbligi ta’ sigurtà u 
notifika għandhom japplikaw għall-
operaturi tas-suq relevanti u l-
amministrazzjonijiet pubbliċi 
irrispettivament minn jekk huma jwettqu l-
manutenzjoni tan-netwerks u s-sistemi tal-
informazzjoni tagħhom internament jew 
jesternalizzawha.

(26) L-amministrazzjonijiet pubbliċi u l-
intrapriżi għandhom jiżguraw is-sigurtà 
tan-netwerks u tas-sistemi li jkunu taħt il-
kontroll tagħhom. Dawn ikunu 
primarjament netwerks u sistemi privati 
ġestiti kemm mill-persunal intern tagħhom 
tal-IT jew mis-sigurtà tagħhom li tkun ġiet 
esternalizzata. L-obbligi ta’ sigurtà u 
notifika għandhom japplikaw għall-
intrapriżi relevanti u l-amministrazzjonijiet 
pubbliċi irrispettivament minn jekk huma 
jwettqu l-manutenzjoni tan-netwerks u s-
sistemi tal-informazzjoni tagħhom 
internament jew jesternalizzawha.

Or. fr

Emenda 51
Nils Torvalds, Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Premessa 26a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26a) L-użu tal-backdoors kemm 
intenzjonali kif ukoll mhux intenzjonali 
fis-softwer u l-ħardwer użat mill-fornituri 
ewlenin tas-servizzi tas-soċjetà tal-
informazzjoni huwa ta’ tħassib speċifiku. 
L-użu ta’ dawn il-backdoors kemm 
intenzjonali kif ukoll mhux intenzjonali 
għall-ipproċessar tad-dejta personali 
għandu jkun legali biss taħt obbligu legali 
jew neċessità legali abbażi tal-liġi tal-
Unjoni jew tal-Istat Membru.
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Or. en

Emenda 52
Tanja Fajon

Proposta għal direttiva
Premessa 26a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26a) It-tfal huma esposti għall-internet u 
għal teknoloġija moderna oħra mill-
istadju l-iżjed bikri ta’ ħajjithom kif ukoll 
għat-theddid li jiġi magħhom. Il-
governanza tajba tal-ispazju online favur 
it-tfal hija kruċjali biex timmitiga l-ħsara 
u tiżgura li l-protezzjoni tat-tfal u tad-
drittijiet tagħhom ma jiġux kompromessi;

Or. en

Emenda 53
Nils Torvalds

Proposta għal direttiva
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Biex tiġi evitata l-impożizzjoni ta’ piż 
finanzjarju u amministrattiv sproporzjonat 
fuq l-operaturi u l-utenti ż-żgħar, ir-
rekwiżiti għandhom ikunu proporzjonati 
għar-riskju ppreżentat mis-sistema tan-
netwerk jew tal-informazzjoni 
kkonċernata, filwaqt li jiġi kkunsidrat l-
aktar stat avvanzat ta’ dawn il-miżuri. 
Dawn ir-rekwiżiti m’għandhomx japplikaw 
għall-intrapriżi mikro.

(27) Biex tiġi evitata l-impożizzjoni ta’ piż 
finanzjarju u amministrattiv sproporzjonat 
fuq l-operaturi u l-utenti, ir-rekwiżiti 
għandhom ikunu proporzjonati għar-riskju 
ppreżentat mis-sistema tan-netwerk jew 
tal-informazzjoni kkonċernata, filwaqt li 
jiġi kkunsidrat l-aktar stat avvanzat ta’ 
dawn il-miżuri. Dawn ir-rekwiżiti 
m’għandhomx japplikaw għall-intrapriżi 
mikro.

Or. en
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Emenda 54
Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Biex tiġi evitata l-impożizzjoni ta’ piż 
finanzjarju u amministrattiv sproporzjonat 
fuq l-operaturi u l-utenti ż-żgħar, ir-
rekwiżiti għandhom ikunu proporzjonati 
għar-riskju ppreżentat mis-sistema tan-
netwerk jew tal-informazzjoni 
kkonċernata, filwaqt li jiġi kkunsidrat l-
aktar stat avvanzat ta’ dawn il-miżuri. 
Dawn ir-rekwiżiti m’għandhomx 
japplikaw għall-intrapriżi mikro.

(27) Biex tiġi evitata l-impożizzjoni ta’ piż 
finanzjarju u amministrattiv sproporzjonat 
fuq l-operaturi u l-utenti ż-żgħar, ir-
rekwiżiti għandhom ikunu proporzjonati 
għar-riskju ppreżentat mis-sistema tan-
netwerk jew tal-informazzjoni 
kkonċernata, filwaqt li jiġi kkunsidrat l-
aktar stat avvanzat ta’ dawn il-miżuri. 
Dawn ir-rekwiżiti għandhom japplikaw 
biss għall-intrapriżi żgħar sakemm dawn 
jaqgħu taħt il-qasam tas-setturi sensittivi 
fejn japplikaw l-obbligi tad-
Direttiva 2002/58/KE tat-
12 ta’ Lulju 2002 permezz ta’ din id-
Direttiva minnħabba li r-riskju f’dan il-
qasam ma jiddependix mid-daqs tal-
intrapriża, imma minn natura u mill-
volum tad-dejta pproċessata.

Or. fr

Emenda 55
Josef Weidenholzer

Proposta għal direttiva
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jagħtu attenzjoni dovuta lill-preservazzjoni 
tal-kanali informali u fdati ta’ qsim ta’ 
informazzjoni bejn l-operaturi tas-suq u 
bejn is-settur pubbliku u privat. Ix-xandir 
tal-inċidenti rrapportati lill-awtoritajiet 
kompetenti għandu jsib bilanċ xieraq bejn
l-interess tal-pubbliku li jkun informat 
dwar it-theddid u l-ħsarat possibbli tar-

(28) L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jagħtu attenzjoni dovuta lill-preservazzjoni 
tal-kanali informali u fdati ta’ qsim ta’ 
informazzjoni bejn l-operaturi tas-suq u 
bejn is-settur pubbliku u privat. Ix-xandir 
tal-inċidenti lill-awtoritajiet kompetenti,  l-
interess tal-pubbliku li jkun informat dwar 
it-theddid għandu jingħata preċedenza 
kontra konsiderazzjonijiet ekonomiċi fuq 
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reputazzjoni u tal-kummerċ għall-
amministrazzjonijiet pubbliċi u l-operaturi 
tas-suq li jirrapportaw l-inċidenti. Fl-
implimentazzjoni tal-obbligi ta’ notifika, l-
awtoritajiet kompetenti għandhom jagħtu 
attenzjoni partikolari lill-ħtieġa li jżommu 
informazzjoni dwar il-vulnerabbiltajiet 
tal-prodott strettament kunfidenzjali qabel 
ma joħorġu xi soluzzjonijiet ta’ sigurtà 
xierqa.

żmien qasir.

Or. de

Emenda 56
Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jagħtu attenzjoni dovuta lill-preservazzjoni 
tal-kanali informali u fdati ta’ qsim ta’ 
informazzjoni bejn l-operaturi tas-suq u 
bejn is-settur pubbliku u privat. Ix-xandir 
tal-inċidenti rrapportati lill-awtoritajiet 
kompetenti għandu jsib bilanċ xieraq bejn 
l-interess tal-pubbliku li jkun informat 
dwar it-theddid u l-ħsarat possibbli tar-
reputazzjoni u tal-kummerċ għall-
amministrazzjonijiet pubbliċi u l-operaturi 
tas-suq li jirrapportaw l-inċidenti. Fl-
implimentazzjoni tal-obbligi ta’ notifika, l-
awtoritajiet kompetenti għandhom jagħtu 
attenzjoni partikolari lill-ħtieġa li jżommu 
informazzjoni dwar il-vulnerabbiltajiet tal-
prodott strettament kunfidenzjali qabel ma 
joħorġu xi soluzzjonijiet ta’ sigurtà xierqa.

(28) L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jagħtu attenzjoni dovuta lill-preservazzjoni 
tal-kanali informali u fdati ta’ qsim ta’ 
informazzjoni bejn l-intrapriżi u s-settur
pubbliku. Fl-implimentazzjoni tal-obbligi 
ta’ notifika, l-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jagħtu attenzjoni partikolari lill-
ħtieġa li jżommu informazzjoni dwar il-
vulnerabbiltajiet tal-prodott strettament 
kunfidenzjali qabel ma joħorġu xi 
soluzzjonijiet ta’ sigurtà xierqa.

Or. fr

Emenda 57
Marie-Christine Vergiat
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Proposta għal direttiva
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) L-awtoritajiet kompetenti għandu 
jkollhom il-mezzi meħtieġa sabiex iwettqu 
d-dmirijiet tagħhom, inklużi setgħat sabiex 
jiksbu biżżejjed informazzjoni mingħand l-
operaturi tas-suq u l-amministrazzjonijiet 
pubbliċi sabiex jivvalutaw il-livell ta’ 
sigurtà ta’ sistemi ta’ netwerks u ta’ 
informazzjoni kif ukoll dejta affidabbli u 
komprensiva dwar inċidenti reali li 
kellhom impatt fuq it-tħaddim tas-sistemi 
tan-netwerks u tal-informazzjoni.

(29) L-awtoritajiet kompetenti għandu 
jkollhom il-mezzi meħtieġa sabiex iwettqu 
d-dmirijiet tagħhom, inklużi setgħat sabiex 
jiksbu biżżejjed informazzjoni mingħand l-
intrapriżi u l-amministrazzjonijiet pubbliċi 
sabiex jivvalutaw il-livell ta’ sigurtà ta’ 
sistemi ta’ netwerks u ta’ informazzjoni kif 
ukoll dejta affidabbli u komprensiva dwar 
inċidenti reali li kellhom impatt fuq it-
tħaddim tas-sistemi tan-netwerks u tal-
informazzjoni.

Or. fr

Emenda 58
Tanja Fajon

Proposta għal direttiva
Premessa 29a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29a) L-użu qarrieqi tal-internet 
jippermetti li l-kriminalità organizzata 
tespandi l-attivitajiet tagħha onlajn għall-
finijiet tal-ħasil tal-flus, il-falsifikazzjoni 
u prodotti u servizzi oħra li jiksru l-IPR 
kif ukoll tesperimenta b’attivitajiet 
kriminali ġodda, biex b’hekk tiġi żvelata 
kapaċità tal-biża’ li tadatta għat-
teknoloġija moderna;

Or. en

Emenda 59
Ágnes Hankiss

Proposta għal direttiva
Premessa 30
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) L-attivitajiet kriminali f’bosta każijiet 
huma sottostanti għall-inċidenti. In-natura 
kriminali tal-inċidenti tista’ tkun 
issuspettata anki jekk l-evidenza li 
tappoġġjaha tista’ ma tkunx ċara biżżejjed 
mill-bidu. F’dan il-kuntest, il-
kooperazzjoni xierqa bejn l-awtoritajiet 
kompetenti u l-awtoritajiet tal-infurzar tal-
liġi għandha tifforma parti minn rispons 
effettiv u komprensiv għat-theddid tal-
inċidenti tas-sigurtà. B’mod partikolari, il-
promozzjoni ta’ ambjent bla periklu, sigur 
u aktar flessibbli teħtieġ rapportar 
sistematiku lill-awtoritajiet tal-infurzar tal-
liġi tal-inċidenti ssuspettati li huma ta’ 
natura kriminali serja. In-natura kriminali 
serja tal-inċidenti għandha tkun ivvalutata 
fid-dawl tal-liġijiet tal-UE dwar il-
kriminalità ċibernetika.

(30) L-attivitajiet kriminali f’bosta każijiet 
huma sottostanti għall-inċidenti. In-natura 
kriminali tal-inċidenti tista’ tkun 
issuspettata anki jekk l-evidenza li 
tappoġġjaha tista’ ma tkunx ċara biżżejjed 
mill-bidu. F’dan il-kuntest, il-
kooperazzjoni xierqa bejn l-awtoritajiet 
kompetenti u l-awtoritajiet tal-infurzar tal-
liġi għandha tifforma parti minn rispons 
effettiv u komprensiv għat-theddid tal-
inċidenti tas-sigurtà. B’mod partikolari, il-
promozzjoni ta’ ambjent bla periklu, sigur 
u aktar flessibbli teħtieġ rapportar 
sistematiku lill-awtoritajiet tal-infurzar tal-
liġi tal-inċidenti ssuspettati li huma ta’ 
natura kriminali serja. In-natura kriminali 
serja tal-inċidenti bħat-terroriżmu 
ċibernetiku – li tfisser l-użu ta’ għodda 
ċibernetika biex jingħalqu infrastrutturi 
nazzjonali kritiċi għall-finijiet ta’ 
impożizzjoni jew intimidazzjoni fuq il-
gvern jew il-popolazzjoni ċivili - għandha 
tkun ivvalutata fid-dawl tal-liġijiet tal-UE 
dwar il-kriminalità ċibernetika u tal-
Konvenzjoni dwar il-Kriminalità 
Ċibernetika tal-Kunsill tal-Ewropa.

Or. en

Emenda 60
Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) F’bosta każijiet, il-kaġuni prinċipali 
ta’ inċidenti hija attività kriminali. Ċerti 
inċidenti jistgħu jikkostitwixxu reati 
kriminali anki jekk l-evidenza li 
tappoġġjaha tista’ ma tkunx ċara biżżejjed 
mill-bidu. F’dan il-kuntest, il-
kooperazzjoni xierqa kollha bejn l-

(30) F’ċerti każijiet, il-kaġuni prinċipali ta’
inċident hija attività kriminali u l-inċidenti
jistgħu jikkostitwixxu reati kriminali. 
F’dan il-każ, kooperazzjoni xierqa bejn l-
awtoritajiet kompetenti u l-awtoritajiet tal-
infurzar tal-liġi għandha tifforma parti 
minn rispons effettiv u komprensiv għat-
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awtoritajiet kompetenti u l-awtoritajiet tal-
infurzar tal-liġi għandha tifforma parti 
minn rispons effettiv u komprensiv għat-
theddid tal-inċidenti tas-sigurtà. B’mod 
partikolari, il-promozzjoni ta’ ambjent bla 
periklu, sigur u aktar flessibbli teħtieġ 
rapportar sistematiku lill-awtoritajiet tal-
infurzar tal-liġi tal-inċidenti ssuspettati li 
huma ta’ natura kriminali serja. In-natura 
kriminali serja tal-inċidenti għandha tkun 
ivvalutata fid-dawl tal-liġijiet tal-UE dwar 
il-kriminalità ċibernetika.

theddid tal-inċidenti tas-sigurtà. B’mod 
partikolari, il-promozzjoni ta’ ambjent bla 
periklu, sigur u aktar flessibbli teħtieġ 
rapportar sistematiku lill-awtoritajiet tal-
infurzar tal-liġi tal-inċidenti ssuspettati li 
huma ta’ natura kriminali serja. In-natura 
kriminali serja tal-inċidenti għandha tkun 
ivvalutata fid-dawl tal-liġijiet tal-UE dwar 
il-kriminalità ċibernetika.

Or. fr

Emenda 61
Ágnes Hankiss

Proposta għal direttiva
Premessa 30a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30a) L-Istati Membri għandhom 
jiddedikaw biżżejjed riżorsi għall-ġlieda 
kontra r-radikalizzazzjoni domestika u 
għall-ġlieda kontra t-terrroriżmu billi qed 
jiġu estiżi malajr għal protezzjoni tal-
infrastruttura kritika; huma għandhom 
iżommu kooperazzjoni aktar mill-qrib 
bejn l-UE u n-NATO fil-politika għall-
ġlieda kontra t-terroriżmu. Ir-
Rappreżentant Għoli tal-UE għall-
Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ 
Sigurtà, il-Koordinatur tal-UE Kontra t-
Terroriżmu u ċ-Ċentru tal-Kriminalità 
Ċibernetika tal-Europol għandhom jiġu 
infurmati bis-sħiħ f’każ li r-riskji jkunu 
perċepiti li huma ta’ natura terroristika.

Or. en

Emenda 62
Tanja Fajon
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Proposta għal direttiva
Premessa 30a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30a) Il-kriminalità ċibernetika kulma 
jmur qiegħda tkun il-kawża ta' dannu 
ekonomiku u soċjali sinifikanti li jolqot 
miljuni ta' konsumaturi u jikkawża telf 
annwali stmat għal EUR 290 biljun1;

__________________
1 Skont in-Norton Cybercrime Report tal-
2012.

Or. en

Emenda 63
Tanja Fajon

Proposta għal direttiva
Premessa 31a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31a) Id-dejta personali spiss tinkiseb 
b’mod qarrieqi, b’mod speċjali mill-
kriminalità organizzata, biex jinħolqu 
dokumenti foloz jew jinbidlu dokumenti 
ġenwini u b’hekk jitwettqu reati oħra;

Or. en

Emenda 64
Tanja Fajon

Proposta għal direttiva
Premessa 31b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31b) Skont ir-riċerka tal-Kummissjoni1, 
1.8% tal-utenti tal-Internet fl-Unjoni 
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Ewropea kienu l-vittmi ta’ serq tal-
identità u 12% kienu vittmi ta’ xi forma 
ta’ frodi online. Il-protezzjoni tad-dejta 
personali online hija prekundizzjoni 
essenzjali fil-ġlieda kontra l-kriminalità 
online u strument importanti sabiex iċ-
ċittadini jerġgħu jiksbu l-fiduċja fis-
servizzi online;
__________________
1 Rapport Speċjali Nru 390 dwar il-
Kriminalità Ċibernetika, Lulju 2012.

Or. en

Emenda 65
Tanja Fajon

Proposta għal direttiva
Premessa 32a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32a) Din id-Direttiva għandha tiġi 
adottata biss wara li tkun ġiet adottata l-
leġiżlazzjoni dwar il-Protezzjoni Ġenerali 
tad-Dejta;

Or. en

Emenda 66
Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) Il-Kummissjoni għandha tirrevedi din 
id-Direttiva minn żmien għal żmien, b’mod 
partikolari bl-għan li tiddetermina l-ħtieġa 
ta’ modifikazzjonijiet fid-dawl ta’ 
kundizzjonijiet teknoloġiċi jew tas-suq li 

(33) Il-Kummissjoni għandha tirrevedi din 
id-Direttiva minn żmien għal żmien, b’mod 
partikolari bl-għan li tiddetermina l-ħtieġa 
ta’ modifikazzjonijiet fid-dawl ta’ 
kundizzjonijiet teknoloġiċi jew tas-suq li 
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jkunu nbidlu. jkunu nbidlu u obbligi għall-għola livell 
ta’ siġurtà u ta’ integrità tan-netwerks u 
tal-informazzjoni u ta’ protezzjoni tal-
ħajja privata u tad-dejta personali.

Or. fr

Emenda 67
Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) L-informazzjoni li titqies 
kunfidenzjali minn awtorità kompetenti, 
skont ir-regoli tal-Unjoni u dawk 
nazzjonali dwar il-kunfidenzjalità tan-
negozju, għandha tkun skambjata mal-
Kummissjoni u ma’ awtoritajiet 
kompetenti oħrajn biss fejn skambju bħal 
dan ikun strettament meħtieġ għall-
applikazzjoni ta’ din id-Direttiva. L-
informazzjoni skambjata għandha tkun 
limitata għal dak li huwa rilevanti u 
proporzjonat għall-għan tat-tali skambju.

(38) L-informazzjoni li titqies 
kunfidenzjali minn awtorità kompetenti, 
skont ir-regoli tal-Unjoni u dawk 
nazzjonali dwar il-kunfidenzjalità tan-
negozju, għandha tkun skambjata mal-
Kummissjoni u ma’ awtoritajiet 
kompetenti oħrajn biss fejn skambju bħal 
dan ikun strettament meħtieġ għall-
applikazzjoni ta’ din id-Direttiva inklużi fi 
kwistjonijiet kriminali. L-informazzjoni 
skambjata għandha tkun limitata għal dak 
li huwa rilevanti u proporzjonat għall-għan 
tat-tali skambju.

Or. fr

Emenda 68
Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) Il-qsim tal-informazzjoni dwar ir-
riskji u l-inċidenti fi ħdan in-netwerk ta’ 
kooperazzjoni u l-konformità mar-rekwiżiti 
ta’ notifika tal-inċidenti lill-awtoritajiet 
kompetenti nazzjonali jista’ jkun jeħtieġ l-

(39) Il-qsim tal-informazzjoni dwar ir-
riskji u l-inċidenti fi ħdan in-netwerk ta’ 
kooperazzjoni u l-konformità mar-rekwiżiti 
ta’ notifika tal-inċidenti lill-awtoritajiet 
kompetenti nazzjonali jista’ jkun jeħtieġ l-
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ipproċessar ta’ dejta personali. Tali 
pproċessar ta’ dejta personali huwa 
meħtieġ biex jintlaħqu l-għanijiet ta’ 
interess pubbliku segwiti minn din id-
Direttiva u għaldaqstant huwa leġittimu 
taħt l-Artikolu 7 tad-Direttiva 95/46/KE. 
Ma jikkostitwixxix, b’rabta ma’ dawn l-
għanijiet leġittimi, intervent sproporzjonat 
u intollerabbli li jolqot is-sustanza stess 
tad-dritt għall-protezzjoni tad-dejta 
personali ggarantit mill-Artikolu 8 tal-
Karta tad-drittijiet fundamentali. Fl-
applikazzjoni ta’ din id-Direttiva31, għandu 
japplika kif xieraq ir-Regolament (KE) 
Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tat-30 ta’ Mejju 2001 rigward l-
aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-
Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-
Kummissjoni. Meta dejta tkun ipproċessata 
mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni, 
dan l-ipproċessar għall-fini tal-
implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva, 
għandu josserva r-Regolament (KE) 
Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2000 dwar il-
protezzjoni ta’ individwu fir-rigward tal-
ipproċessar ta’ dejta personali mill-
istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u 
dwar il-movement liberu ta’ dik id-dejta.

ipproċessar ta’ dejta personali. Jekk tali 
pproċessar ta’ dejta personali huwa 
meħtieġ biex jintlaħqu l-għanijiet ta’ 
interess pubbliku segwiti minn din id-
Direttiva, jista’ jkun leġittimu taħt l-
Artikolu 7 tad-Direttiva 95/46/KE.
Madankollu, dawn ma jeżentawx lill-
awtoritajiet kompetenti minn intervent 
proporzjonat suxxettibli li ma jolqotx id-
dritt għall-protezzjoni tad-dejta personali 
ggarantit mill-Artikolu 8 tal-Karta tad-
drittijiet fundamentali.  Fl-applikazzjoni ta’ 
din id-Direttiva31, għandu japplika kif 
xieraq ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
30 ta’ Mejju 2001 rigward l-aċċess 
pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament 
Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni. 
Meta dejta tkun ipproċessata mill-
istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni, dan l-
ipproċessar għall-fini tal-implimentazzjoni 
ta’ din id-Direttiva, għandu josserva r-
Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta’ Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni 
ta’ individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta’ 
dejta personali mill-istituzzjonijiet u l-
korpi tal-Komunità u dwar il-movement 
liberu ta’ dik id-dejta.

__________________ __________________
31 ĠU L 145, 31.5.2001, p. 43. 31 ĠU L 145, 31.5.2001, p. 43.

Or. fr

Emenda 69
Josef Weidenholzer

Proposta għal direttiva
Premessa 41a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41a) billi fil-kuntest tal-miżuri kollha trid 
tkun żgurata protezzjoni adegwata tad-
drittijiet tal-bniedem, b'mod partikolari 
tad-drittijiet imsemmija fil-KEDB 
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(Artikolu 8, privatezza), u trid tkun 
assigurata l-konformità mal-“Prinċipju 
tal-proporzjonalità”.

Or. de

Emenda 70
Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 - paragrafu 2 - punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) tistabbilixxi r-rekwiżiti ta’ sigurtà
għall-operaturi tas-suq u l-
amministrazzjonijiet pubbliċi.

(c) tistabbilixxi r-rekwiżiti ta’ sigurtà
għall-intrapriżi u l-amministrazzjonijiet 
pubbliċi.

Or. fr

Emenda 71
Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 - paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Din id-Direttiva għandha wkoll tkun 
mingħajr preġudizzju għad-Direttiva
95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-24 ta’ Ottubru 1995 dwar il-
protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-
ipproċessar ta’ dejta personali u dwar il-
moviment liberu ta’ dik id-dejta33, u għad-
Direttiva 2002/58/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
12 ta’ Lulju 2002 dwar l-ipproċessar tad-
dejta personali u l-protezzjoni tal-
privatezza fis-settur tal-komunikazzjoni 
elettronika u r-Regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni 
ta’ individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta’ 
dejta personali u dwar il-moviment liberu 
ta’ dik id-dejta34.

5. Din id-Direttiva tirrispetta bis-sħiħ id-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva 95/46/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
24 ta’ Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta’ 
individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ 
dejta personali u dwar il-moviment liberu 
ta’ dik id-dejta33, u għad-Direttiva 
2002/58/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-12 ta’ Lulju 2002 dwar l-
ipproċessar tad-dejta personali u l-
protezzjoni tal-privatezza fis-settur tal-
komunikazzjoni elettronika u r-Regolament 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar 
il-protezzjoni ta’ individwu fir-rigward tal-
ipproċessar ta’ dejta personali u dwar il-
moviment liberu ta’ dik id-dejta34.
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__________________ __________________
33 ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31. 33 ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31.
34 SEC (2012) 72 finali. 34 SEC (2012) 72 finali.

Or. fr

Emenda 72
Ágnes Hankiss

Proposta għal direttiva
Artikolu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-Istati Membri għandhom jitħallew 
jadottaw jew iżommu dispożizzjonijiet li 
jassiguraw livell ogħla ta’ sigurtà, mingħajr 
preġudizzju għall-obbligi tagħhom taħt il-
liġi tal-Unjoni.

L-Istati Membri għandhom jitħallew 
jadottaw jew iżommu dispożizzjonijiet li 
jassiguraw livell ogħla ta’ sigurtà, mingħajr 
preġudizzju għall-obbligi tagħhom taħt il-
liġi tal-Unjoni. Madankollu, meta jiġu 
trasposti d-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu 
IV, l-Istati Membri m’għandhomx 
iżommu jew jintroduċu dispożizzjonijiet 
nazzjonali diverġenti minn jew f’konflitt 
ma’ dawk stabbiliti f’dak il-Kapitolu.

Or. en

Emenda 73
Csaba Sógor

Proposta għal direttiva
Artikolu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-Istati Membri għandhom jitħallew 
jadottaw jew iżommu dispożizzjonijiet li 
jassiguraw livell ogħla ta’ sigurtà, mingħajr 
preġudizzju għall-obbligi tagħhom taħt il-
liġi tal-Unjoni.

L-Istati Membri għandhom jitħallew 
jadottaw jew iżommu dispożizzjonijiet li 
jassiguraw livell ogħla ta’ sigurtà, mingħajr 
preġudizzju għall-obbligi tagħhom taħt il-
liġi tal-Unjoni, iżda dispożizzjonijiet bħal 
dawn iridu jikkonformaw mal-aspettattivi 
minimi komuni applikabbli f’dan il-każ li 
huma inkorporati f’din id-Direttiva.
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Or. hu

Emenda 74
Josef Weidenholzer

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 1 – sottopunt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) dejta tal-kompjuter maħżuna, 
ipproċessata, miġbura jew mibgħuta minn 
elementi koperti taħt punt (a) u (b) għall-
finijiet tal-operazzjoni, l-użu, il-protezzjoni 
u ż-żamma tagħha.

c) dejta tal-kompjuter maħżuna, 
ipproċessata, miġbura jew mibgħuta minn 
elementi koperti taħt punt (a) u (b) għall-
finijiet tal-operazzjoni u tal-użu tagħha.

Or. de

Emenda 75
Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) “sigurtà” tfisser l-abbiltà ta’ sistema ta’ 
netwerks u ta’ informazzjoni li tirreżisti,
f’livell partikolari ta’ fiduċja, għal 
aċċidenti jew azzjonijiet malizzjużi li 
jikkompromettu d-disponibbiltà, l-
awtentiċità, l-integrità u l-kunfidenzjalità 
ta’ dejta maħżuna jew mibgħuta jew tas-
servizzi relatati offruti minn jew 
aċċessibbli permezz ta’ dik is-sistema ta’ 
netwerks u informazzjoni;

(2) “sigurtà” tfisser l-abbiltà ta’ sistema ta’ 
netwerks u ta’ informazzjoni li tirreżisti, 
għal aċċidenti jew azzjonijiet malizzjużi li 
jikkompromettu d-disponibbiltà, l-
awtentiċità, l-integrità u l-kunfidenzjalità 
ta’ dejta maħżuna jew mibgħuta jew tas-
servizzi relatati offruti minn jew 
aċċessibbli permezz ta’ dik is-sistema ta’ 
netwerks u informazzjoni;

Or. fr

Emenda 76
Nils Torvalds
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Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) “pjan ta’ kooperazzjoni tal-NIS” tfisser 
pjan li jistabbilixxi l-qafas għar-rwoli 
organizzattivi, ir-responsabbiltajiet u l-
proċeduri sabiex jinżamm jew jerġa’ jibda 
t-tħaddim ta’ sistemi ta’ netwerks u ta’ 
informazzjoni, f’każ li jiġu affettwati minn 
xi riskju jew inċident;

(6) “pjan ta’ kooperazzjoni tal-NIS” tfisser 
pjan li jistabbilixxi qafas indikattiv għar-
rwoli organizzattivi, ir-responsabbiltajiet u 
l-proċeduri sabiex jinżamm jew jerġa’ 
jibda t-tħaddim ta’ sistemi ta’ netwerks u 
ta’ informazzjoni, f’każ li jiġu affettwati 
minn xi riskju jew inċident;

Or. en

Emenda 77
Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 - punt 8 - parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) “operatur tas-suq”, (8) “intrapriżi”,

Or. fr

Emenda 78
Josef Weidenholzer

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 8 – sottopunt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) fornitur ta’ servizzi tas-soċjetà tal-
informazzjoni li jippermettu l-forniment ta’ 
servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni
oħrajn, li lista mhux eżawrjenti tagħhom 
tinsab fl-Anness II;

a) fornitur ta’ servizzi tas-soċjetà tal-
informazzjoni li jippermettu l-forniment ta’ 
servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni, li 
lista mhux eżawrjenti tagħhom tinsab fl-
Anness II;

Or. de
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Emenda 79
Ágnes Hankiss

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 8 – sottopunt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) operatur ta’ infrastruttura kruċjali li hija 
essenzjali għaż-żamma ta’ attivitajiet 
ekonomiċi u soċjetali vitali fl-oqsma tal-
enerġija, tat-trasport, tal-banek, tal-boroż u
tas-saħħa, li lista mhux eżawrjenti 
tagħhom tinsab fl-Anness II.

(b) operatur ta’ infrastruttura kruċjali li hija 
essenzjali għaż-żamma ta’ attivitajiet
ekonomiċi u soċjetali vitali fl-oqsma tal-
enerġija, tat-trasport, tal-banek, tal-boroż, 
tas-saħħa u tal-agrikoltura, li lista mhux 
eżawrjenti tagħhom tinsab fl-Anness II.

Or. en

Emenda 80
Josef Weidenholzer

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 8 – sottopunt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) operatur ta’ infrastruttura kruċjali li hija 
essenzjali għaż-żamma ta’ attivitajiet 
ekonomiċi u soċjetali vitali fl-oqsma tal-
enerġija, tat-trasport, tal-banek, tal-boroż u 
tas-saħħa, li lista mhux eżawrjenti tagħhom 
tinsab fl-Anness II.

b) operatur ta’ infrastruttura kruċjali li hija 
essenzjali għaż-żamma ta’ attivitajiet
soċjetali u ekonomiċi vitali fl-oqsma tal-
enerġija, tat-trasport, tal-banek, tal-boroż u 
tas-saħħa, li lista mhux eżawrjenti tagħhom 
tinsab fl-Anness II.

Or. de

Emenda 81
Ágnes Hankiss

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 11a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) "informazzjoni dwar theddid" 
tfisser informazzjoni li tiddeskrivi l-attakk 
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li jirriżulta f’inċident jew f’attentat biex 
jiġi kkawżat inċident u tinkludi firem ta’ 
attakk ċibernetiku;

Or. en

Emenda 82
Josef Weidenholzer

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1) Kull Stat Membru għandu jadotta 
strateġija nazzjonali tal-NIS li tiddefinixxi 
l-għanijiet strateġiċi u l-politika konkreta u
l-miżuri regolatorji sabiex jikseb u jżomm 
livell għoli ta’ sigurtà tan-netwerks u tal-
informazzjoni. L-istrateġija nazzjonali tal-
NIS għandha tindirizza b’mod partikolari l-
kwistjonijiet li ġejjin:

1) Kull Stat Membru għandu jadotta 
strateġija nazzjonali tal-NIS li tiddefinixxi 
l-għanijiet strateġiċi u l-miżuri politiċi 
konkreti sabiex jikseb u jżomm livell għoli 
ta’ sigurtà tan-netwerks u tal-
informazzjoni. L-istrateġija nazzjonali tal-
NIS għandha tindirizza b’mod partikolari l-
kwistjonijiet li ġejjin:

Or. de

Emenda 83
Josef Weidenholzer

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – sottopunt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) Il-qafas ta’ governanza sabiex jinkisbu l-
għanijiet u l-prijoritajiet tal-istrateġija, 
inkluża definizzjoni ċara tar-rwoli u r-
responsabbiltajiet tal-korpi governattivi u l-
atturi rilevanti oħrajn;

b) Il-qafas ta’ governanza sabiex jinkisbu l-
għanijiet u l-prijoritajiet tal-istrateġija, 
inkluża definizzjoni ċara tar-rwoli u r-
responsabbiltajiet tal-korpi governattivi u l-
atturi rilevanti;

Or. de
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Emenda 84
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) L-identifikazzjoni tal-miżuri ġenerali 
dwar it-tħejjija, ir-rispons u l-irkupru, 
inklużi mekkaniżmi ta’ kooperazzjoni bejn 
is-settur pubbliku u dak privat;

(c) L-identifikazzjoni tal-miżuri ġenerali 
dwar it-tħejjija, ir-rispons u l-irkupru, 
inklużi mekkaniżmi ta’ kooperazzjoni bejn 
is-settur pubbliku u dak privat u bejn is-
settur pubbliku u dak terz;

Or. fi

Emenda 85
Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 - paragrafu 2 - punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Il-pjan ta’ valutazzjoni tar-riskju sabiex 
jiġu identifikati r-riskji u jiġu vvalutati l-
impatti ta’ inċidenti potenzjali;

(a) qafas ta’ ġestjoni tar-riskji li jinkludu, 
mill-inqas, valutazzjoni regolari tar-riskju 
sabiex jiġu identifikati r-riskji u jiġu 
vvalutati l-impatti ta’ inċidenti potenzjali, 
u miżuri ta’ salvagwardja tas-sigurtà u 
tal-integrità u tal-informazzjoni, inkluża t-
twissija rapida;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Pjan ta’ valutazzjoni mhux biżżejjed u ma jinkludix miżuri oħra neċessarji għall-ġestjoni ta’ 
riskji fir-rigward ta’ sigurtà tan-netwerks u tal-informazzjoni. Il-KEPD jirrakomanda l-
istabbiliment ta’ qafas ta’ ġestjoni tar-riskji li jinkludi l-valutazzjoni tar-riskji.

Emenda 86
Josef Weidenholzer

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3) L-istrateġija nazzjonali tal-NIS u l-pjan 
ta’ kooperazzjoni nazzjonali tal-NIS
għandhom ikunu kkomunikati lill-
Kummissjoni fi żmien xahar mill-
adozzjoni tagħhom.

3) L-istrateġija nazzjonali tal-NIS u l-pjan 
ta’ kooperazzjoni nazzjonali tal-NIS ikunu 
kkomunikati lill-Kummissjoni, lill-kumitat 
kompetenti fil-Parlament Ewropew kif 
ukoll lill-Kontrollur Ewropew għall-
Protezzjoni tad-Dejta fi żmien xahar mill-
adozzjoni tagħhom.

Or. de

Emenda 87
Csaba Sógor

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) L-istrateġija nazzjonali tal-NIS u l-pjan 
ta’ kooperazzjoni nazzjonali tal-NIS 
għandhom ikunu kkomunikati lill-
Kummissjoni fi żmien xahar mill-
adozzjoni tagħhom.

(3) Fi żmien 12-il xahar kull Stat Membru 
għandu jabbozza l-istrateġija nazzjonali 
tal-NIS tiegħu dwar l-adozzjoni u l-
promulgazzjoni ta’ din id-Direttiva. L-
istrateġija nazzjonali tal-NIS u l-pjan ta’ 
kooperazzjoni nazzjonali tal-NIS 
għandhom ikunu kkomunikati lill-
Kummissjoni fi żmien xahar mill-
adozzjoni tagħhom.

Or. hu

Ġustifikazzjoni

Sakemm ma tkunx iffissata data sa meta l-abbozzar tal-istrateġiji nazzjonali jrid jitlesta, jista’ 
jkun hemm dewmien sinifikanti, li jkun ta’ ħsara preċiżament għall-aspett tan-netwerk. 
Għalkemm l-Artikolu 21 jeħtieġ li d-dispożizzjonijiet tad-Direttivi attwali jkunu trasposti fil-
liġi nazzjonali fi żmien 18-il xahar wara l-adozzjoni, l-istrateġiji nazzjonali nfushom jistgħu 
biss ikunu adottati fl-aħħar mument, u f’dan il-każ se jinħoloq dewmien f’livelli oħra. 
Għalhekk din l-emenda tipproponi li, fil-każ tal-istrateġiji nazzjonali, għandu japplika limitu 
ta’ 12-il xahar.

Emenda 88
Csaba Sógor
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Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Il-Kummissjoni għandha tiġbor fil-
qosor l-istrateġiji tal-NIS tal-Istati 
Membri kollha u tibgħathom f’forma 
organizzata lill-Istati Membri kollha.

Or. hu

Ġustifikazzjoni

Ikun utli jekk l-Istati Membri jaraw ukoll il-pjani ta’ xulxin. Dan jgħinhom biex 
jiddeterminaw l-approċċi tagħhom, u jista’ saħansitra jkun hemm opportunitajiet ta’ skambji 
tal-aħjar prattiki.

Emenda 89
Csaba Sógor

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3b) Fi żmien sitt xhur wara l-adozzjoni 
ta’ din id-Direttiva, il-Kummissjoni 
għandha tiġbor gwida għall-istruttura tal-
istrateġija tal-NIS. L-għan ta’ dan 
għandu jkun biex tgħin lill-Istati Membri 
jabbozzaw u jaddottaw dokumenti li bejn 
wieħed u ieħor ikollhom l-istess struttura.

Or. hu

Ġustifikazzjoni

Ix-xogħol tal-organizzazzjoni u tal-ġbir fil-qosor fuq livell ta’ Komunità jista’ jkun aktar 
effettiv jekk it-28 dokument li fuqhom ikun ibbażat jaderixxu ma’ ċerta struttura ġenerali. 
Minkejja li l-gwida tal-Kummissjoni mhux se tkun vinkolanti, xorta se jkollha l-effett li 
ġġiegħel lill-Istati Membri biex jaderixxu ma’ dan/din il-mudell/l-istruttura rakkomandat/a 
meta jkunu qegħdin jabbozzaw l-istrateġiji nazzjonali tagħhom stess.
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Emenda 90
Josef Weidenholzer

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5) L-awtoritajiet kompetenti għandhom
jikkonsultaw u jikkooperaw, kull meta 
jkun xieraq, mal-awtoritajiet nazzjonali
rilevanti tal-infurzar tal-liġi u l-awtoritajiet 
tal-protezzjoni tad-dejta.

5) L-awtoritajiet kompetenti jikkonsultaw 
u jikkooperaw mill-qrib mal-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti tal-infurzar tal-liġi u 
l-awtoritajiet tal-protezzjoni tad-dejta.

Or. de

Emenda 91
Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 - paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jikkonsultaw u jikkooperaw, kull meta jkun 
xieraq, mal-awtoritajiet nazzjonali rilevanti 
tal-infurzar tal-liġi u l-awtoritajiet tal-
protezzjoni tad-dejta.

5. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jikkonsultaw u jikkooperaw, kull meta jkun 
xieraq, mal-awtoritajiet nazzjonali rilevanti 
tal-infurzar tal-liġi u l-awtoritajiet tal-
protezzjoni tad-dejta fejn dan ikun 
neċessarju u b'kunsiderazzjoni tal-
prinċipju tal-proporzjonalità.

Or. fr

Emenda 92
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-awtoritajiet kompetenti jkollhom, fi 
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kwalunkwe każ, jinfurmaw lill-
awtoritajiet nazzjonali rilevanti tal-
infurzar tal-liġi u lill-awtoritajiet għall-
protezzjoni tad-dejta hekk kif ikun hemm 
is-suspett li xi awtorità nazzjonali ta’ Stat 
Membru jew pajjiż terz:
- hija l-oriġinatur ta’ inċident notifikat;
- hija l-oriġinatur ta’ inċident possibbli kif 
rapportat abbażi tal-materjal ippubblikat 
mill-informaturi, sors pubbliku kredibbli, 
jew abbażi tal-informazzjoni li ġiet 
ipprovduta lill-awtorità kompetenti b’mod 
kunfidenzjali.

Or. en

Emenda 93
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 5b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5b. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
n-notifiki lill-awtoritajiet tal-infurzar tal-
liġi nazzjonali abbażi tal-paragrafu 5a 
(ġdid) iwasslu b’mod awtomatiku għall-
istruzzjoni liċ-Ċentru tal-Kriminalità 
Ċibernetika tal-Europol biex jinvestiga l-
inċident, mingħajr preġudizzju għall-
kompetenza tal-Istati Membri li 
jinvestigaw l-inċident.

Or. en

Emenda 94
Josef Weidenholzer

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 6
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6) Kull Stat Membru għandu jinnotifika 
lill-Kummissjoni mingħajr dewmien 
rigward il-ħatra tal-awtorità kompetenti, il-
kompiti tagħha, u kwalunkwe bidla 
sussegwenti fiha. Kull Stat Membru 
għandu jippubblika l-ħatra tal-awtorità 
kompetenti tiegħu.

6) Kull Stat Membru għandu jinnotifika 
lill-Kummissjoni, lill-kumitat kompetenti 
fil-Parlament Ewropew u lill-Kontrollur 
Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta
mingħajr dewmien rigward il-ħatra tal-
awtorità kompetenti, il-kompiti tagħha, u 
kwalunkwe bidla sussegwenti fiha. Kull 
Stat Membru għandu jippubblika l-ħatra 
tal-awtorità kompetenti tiegħu mingħajr 
dewmien.

Or. de

Emenda 95
Csaba Sógor

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) L-awtorità kompetenti għandha 
tfassal rapport annwali għas-segretarju 
talIstat/għall-ministru responsabbli fl-
Istat Membru konċernat li jirrigwardja l-
attivitajiet tas-sena u sa fejn irriżulta li 
kien possibbli li jitwettqu r-
responsabilitajiet maħluqa mid-Direttiva. 
Rendikont finanzjarju għandu jkun 
mehmuż ukoll mar-rapport annwali.

Or. hu

Ġustifikazzjoni

Rekwiżit minimu kull meta tinħoloq organizzazzjoni huwa li l-istrument legali relevanti 
għandu jipprevedi l-kontabbiltà mill-organizzazzjonijiet u responsabbiltà tagħhom, li f’dan il-
każ jista’ jsir bl-aħjar mod fil-forma ta’ rapport annwali.

Emenda 96
Ágnes Hankiss
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Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi 
Grupp ta’ Rispons ta’ Emerġenza tal-
Kompjuters (minn hawn ’il quddiem:
“CERT”) li jkun responsabbli għall-
indirizzar tal-inċidenti u tar-riskji skont 
proċess iddefinit tajjeb, li għandu 
jikkonforma mar-rekwiżiti stabbiliti fil-
punt (1) tal-Anness I. CERT jista’ jkun 
stabbilit fi ħdan l-awtorità kompetenti.

1. Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi
mill-inqas Grupp ta’ Rispons ta’ 
Emerġenza tal-Kompjuters (minn hawn ’il 
quddiem: “CERT”) wieħed li jkun 
responsabbli għall-indirizzar tal-inċidenti u 
tar-riskji skont proċess iddefinit tajjeb, li 
għandu jikkonforma mar-rekwiżiti 
stabbiliti fil-punt (1) tal-Anness I. CERT 
jista’ jkun stabbilit fi ħdan l-awtorità 
kompetenti.

Or. en

Emenda 97
Josef Weidenholzer

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1) Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi 
Grupp ta’ Rispons ta’ Emerġenza tal-
Kompjuters (minn hawn ‘il quddiem:
“CERT”) li jkun responsabbli għall-
indirizzar tal-inċidenti u tar-riskji skont 
proċess iddefinit tajjeb, li għandu 
jikkonforma mar-rekwiżiti stabbiliti fil-
punt (1) tal-Anness I. CERT jista’ jkun 
stabbilit fi ħdan l-awtorità kompetenti.

1) Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi 
Grupp ta’ Rispons ta’ Emerġenza tal-
Kompjuters (minn hawn ’il quddiem:
“CERT”) li jkun responsabbli għall-
indirizzar tal-inċidenti u tar-riskji skont 
proċess iddefinit tajjeb, li għandu 
jikkonforma mar-rekwiżiti stabbiliti fil-
punt (1) tal-Anness I. CERT se jkun 
stabbilit fi ħdan l-awtorità kompetenti.

Or. de

Emenda 98
Josef Weidenholzer

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4) L-Istati Membri għandhom jinformaw 
lill-Kummissjoni dwar ir-riżorsi u l-mandat 
kif ukoll il-proċess ta’ indirizzar tal-
inċidenti tas-CERTs.

4) L-Istati Membri għandhom jinformaw 
lill-Kummissjoni, lill-Kontrollur Ewropew 
għall-Protezzjoni tad-Dejta kif ukoll lill-
pubbliku dwar ir-riżorsi u l-mandat kif 
ukoll il-proċess ta’ indirizzar tal-inċidenti 
tas-CERTs.

Or. de

Emenda 99
Ágnes Hankiss

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. In-netwerk ta’ kooperazzjoni għandu 
joħloq komunikazzjoni permanenti bejn il-
Kummissjoni u l-awtoritajiet kompetenti. 
Meta tintalab, l-Aġenzija Ewropea tas-
Sigurtà tan-Netwerks u tal-Informazzjoni
(“ENISA”) għandha tassisti lin-netwerk ta’ 
kooperazzjoni billi tipprovdi l-għarfien 
espert u l-pariri tagħha.

2. In-netwerk ta’ kooperazzjoni għandu 
joħloq komunikazzjoni permanenti bejn il-
Kummissjoni u l-awtoritajiet kompetenti. 
Meta tintalab, l-Aġenzija Ewropea tas-
Sigurtà tan-Netwerks u tal-Informazzjoni
(“ENISA”) għandha tassisti lin-netwerk ta’ 
kooperazzjoni billi tipprovdi gwida 
newtrali fit-teknoloġija b’miżuri adegwati 
kemm għas-settur pubbliku kif ukoll dak 
privat.

Or. en

Emenda 100
Josef Weidenholzer

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 3 – sottopunt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) jippubblikaw fuq bażi regolari 
informazzjoni mhux kunfidenzjali dwar 
twissijiet bikrija li jkunu għaddejjin u 

c) il-pubblikazzjoni f’waqtha u fuq bażi 
regolari ta’ informazzjoni komprensiva
dwar twissijiet bikrija li jkunu għaddejjin u 
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rispons koordinat fuq sit elettroniku 
komuni;

rispons koordinat fuq sit elettroniku 
komuni;

Or. de

Emenda 101
Josef Weidenholzer

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 3 – sottopunt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) jiddiskutu u jivvalutaw b’mod konġunt, 
fuq talba ta’ Stat Membru jew tal-
Kummissjoni, strateġija nazzjonali waħda 
jew aktar dwar il-NIS u dwar pjanijiet ta’ 
kooperazzjoni nazzjonali tal-NIS 
imsemmija fl-Artikolu 5, fl-ambitu ta’ din 
id-Direttiva.

d) jiddiskutu u jivvalutaw b’mod konġunt, 
fuq talba ta’ Stat Membru, tal-
Kummissjoni jew tal-Parlament Ewropew,
strateġija nazzjonali waħda jew aktar dwar
l-NIS u dwar pjanijiet ta’ kooperazzjoni 
nazzjonali tal-NIS imsemmija fl-
Artikolu 5, fl-ambitu ta’ din id-Direttiva.

Or. de

Emenda 102
Josef Weidenholzer

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 3 – sottopunt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

e) jiddiskutu u jivvalutaw b’mod konġunt, 
fuq talba ta’ Stat Membru jew tal-
Kummissjoni, l-effettività tas-CERTs, 
b’mod partikolari meta l-eżerċizzji tal-NIS 
jitwettqu fil-livell tal-Unjoni;

e) jiddiskutu u jivvalutaw b’mod konġunt, 
fuq talba ta’ Stat Membru, tal-
Kummissjoni jew tal-Parlament Ewropew, 
l-effettività tas-CERTs, b’mod partikolari 
meta l-eżerċizzji tal-NIS jitwettqu fil-livell 
tal-Unjoni;

Or. de

Emenda 103
Josef Weidenholzer
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Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 3 – sottopunt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

f) jikkooperaw u jiskambjaw informazzjoni 
dwar il-kwistjonijiet rilevanti kollha maċ-
Ċentru Ewropew tal-Kriminalità 
Ċibernetika fi ħdan il-Europol, u ma’ korpi 
Ewropej oħrajn rilevanti b’mod 
partikolari fl-oqsma tal-protezzjoni tad-
dejta, tal-enerġija, tat-trasport, tal-banek, 
tal-boroż u tas-saħħa;

f) jikkooperaw u jiskambjaw informazzjoni 
dwar il-kwistjonijiet rilevanti maċ-Ċentru 
Ewropew tal-Kriminalità Ċibernetika fi 
ħdan il-Europol, il-Kontrollur Ewropew 
għall-Protezzjoni tad-Dejta kif ukoll lill-
awtoritajiet nazzjonali għall-protezzjoni 
tad-dejta.

Or. de

Emenda 104
Josef Weidenholzer

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 3 – sottopunt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

h) jorganizzaw analiżijiet inter pares 
regolari dwar il-kapaċitajiet u t-tħejjija;

h) jorganizzaw analiżijiet inter pares 
regolari dwar il-kapaċitajiet, it-tħejjija kif 
ukoll il-konformità mad-dispożizzjonijiet 
għall-protezzjoni tad-dejta.

Or. de

Emenda 105
Josef Weidenholzer

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 3 – sottopunt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) jorganizzaw eżerċizzji tal-NIS fil-livell 
tal-Unjoni u jipparteċipaw, kif xieraq,
f’eżerċizzji internazzjonali tal-NIS.

i) jorganizzaw eżerċizzji tal-NIS fil-livell 
tal-Unjoni u jipparteċipaw f’eżerċizzji 
internazzjonali tal-NIS.
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Or. de

Emenda 106
Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 - paragrafu 3 - punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) jorganizzaw eżerċizzji tal-NIS fil-livell 
tal-Unjoni u jipparteċipaw, kif xieraq, 
f’eżerċizzji internazzjonali tal-NIS.

(i) jorganizzaw eżerċizzji tal-NIS fil-livell 
tal-Unjoni u jipparteċipaw, kif xieraq, 
f’eżerċizzji internazzjonali tal-NIS, 
sakemm il-protezzjoni tad-dejta taċ-
ċittadini Ewropej tkun żgurata mill-Istati 
Membri kkonċernati.

Or. fr

Emenda 107
Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 - paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Id-dejta personali tiġi kkomunikata 
biss lill-persuni awtorizzati li 
jamministrawha fit-twettiq tal-kompiti 
tagħhom. Id-dejta kkomunikata hija 
limitata biss għal dik meħtieġa biex 
jitwettqu dawn il-kompiti skont il-liġi 
Ewropea f’dan il-qasam. Għandha tiġi 
żgurata l-konformità mal-prinċipju tal-
limitazzjoni tal-iskop. Il-perjodu taż-
żamma tad-dejta ma jaqbiżx perjodu ta’ 
sitt xhur, li jiġġedded darba.

Or. fr
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Emenda 108
Ágnes Hankiss

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tadotta, 
permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, 
deċiżjonijiet dwar l-aċċess tal-Istati 
Membri għal din l-infrastruttura sigura, 
skont il-kriterji msemmija fil-paragrafu 2 
u 3. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom ikunu adottati skont il-
proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 19(3).

imħassar

Or. en

Emenda 109
Josef Weidenholzer

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4) Meta r-riskju jew l-inċident soġġett għal 
twissija bikrija jkun ta’ natura kriminali
ssuspettata, l-awtoritajiet kompetenti jew 
il-Kummissjoni għandhom jinformaw liċ-
Ċentru Ewropew tal-Kriminalità 
Ċibernetika fi ħdan il-Europol.

4) Meta r-riskju jew l-inċident soġġett għal 
twissija bikrija jkun ta’ natura kriminali, l-
awtoritajiet kompetenti jew il-
Kummissjoni għandhom jinformaw liċ-
Ċentru Ewropew tal-Kriminalità 
Ċibernetika fi ħdan il-Europol.

Or. de

Emenda 110
Ágnes Hankiss

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 - paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) L-intelliġenza konkreta dwar it-
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theddid fir-rigward tat-theddid ċibernetiku 
għall-infrastruttura nazzjonali kritika 
għandha titqassam lill-persunal 
b’approvazzjoni ta’ sigurtà f’faċilitajiet 
fil-mira fis-settur privat.

Or. en

Emenda 111
Nils Torvalds

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt a – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– definizzjoni tal-format u l-proċeduri 
għall-ġbir u l-qsim ta’ informazzjoni 
kompatibbli u komparabbli dwar ir-riskji u 
l-inċidenti mill-awtoritajiet kompetenti,

– definizzjoni indikattiva tal-format u l-
proċeduri għall-ġbir u l-qsim ta’ 
informazzjoni kompatibbli u komparabbli 
dwar ir-riskji u l-inċidenti mill-awtoritajiet 
kompetenti,

Or. en

Emenda 112
Nils Torvalds

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt a – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

definizzjoni tal-proċeduri u l-kriterji
għall-valutazzjoni tar-riskji u l-inċidenti 
min-netwerk ta’ kooperazzjoni.

– definizzjoni tal-kriterji għall-valutazzjoni 
tar-riskji u l-inċidenti min-netwerk ta’ 
kooperazzjoni.

Or. en

Emenda 113
Josef Weidenholzer
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Proposta għal direttiva
Artikolu 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà li 
n-netwerk ta’ kooperazzjoni jkollu 
kooperazzjoni internazzjonali informali, l-
Unjoni tista’ tikkonkludi ftehimiet 
internazzjonali ma’ pajjiżi terzi jew ma’ 
organizzazzjonijiet internazzjonali li 
jippermettu u jorganizzaw il-
parteċipazzjoni tagħhom f’xi attivitajiet 
tan-netwerk ta’ kooperazzjoni. Tali ftehim 
għandu jqis il-ħtieġa li tiġi żgurata
protezzjoni adegwata tad-dejta personali li 
tkun tidher fuq in-netwerk ta’ 
kooperazzjoni.

Mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà ta’
netwerk ta’ kooperazzjoni, l-Unjoni tista’ 
tikkonkludi ftehimiet internazzjonali ma’ 
pajjiżi terzi jew ma’ organizzazzjonijiet 
internazzjonali li jippermettu u 
jorganizzaw il-parteċipazzjoni tagħhom 
f’xi attivitajiet tan-netwerk ta’ 
kooperazzjoni. Tali ftehim għandu jiżgura
protezzjoni għolja tad-dejta personali li 
tkun tidher fuq in-netwerk ta’ 
kooperazzjoni.

Or. de

Emenda 114
Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Artikolu 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà li 
n-netwerk ta’ kooperazzjoni jkollu 
kooperazzjoni internazzjonali informali, l-
Unjoni tista’ tikkonkludi ftehimiet 
internazzjonali ma’ pajjiżi terzi jew ma’ 
organizzazzjonijiet internazzjonali li 
jippermettu u jorganizzaw il-
parteċipazzjoni tagħhom f’xi attivitajiet 
tan-netwerk ta’ kooperazzjoni. Tali ftehim
għandu jqis il-ħtieġa li tiġi żgurata 
protezzjoni adegwata tad-dejta personali li 
tkun tidher fuq in-netwerk ta’ 
kooperazzjoni.

Mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà li 
n-netwerk ta’ kooperazzjoni jkollu 
kooperazzjoni internazzjonali informali, l-
Unjoni tista’ tikkonkludi ftehimiet 
internazzjonali ma’ pajjiżi terzi jew ma’ 
organizzazzjonijiet internazzjonali li 
jippermettu u jorganizzaw il-
parteċipazzjoni tagħhom f’xi attivitajiet 
tan-netwerk ta’ kooperazzjoni. Tali ftehim
jista’ jiġi konkluż biss ma’ Stati Membri li 
jiżguraw il-protezzjoni tad-dejta taċ-
ċittadini tagħhom fuq livell komparabbli 
ma' dak tal-Unjoni u li jippermettu liċ-
ċittadini Ewropej jiddefendu d-drittijiet 
tagħhom fuq it-territorju tagħhom. Jekk 
dan ma jkunx il-każ, dawn jistgħu jseħħu 
biss fil-qafas tal-kooperazzjoni informali.
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Or. fr

Emenda 115
Nils Torvalds

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jassiguraw li 
l-amministrazzjonijiet pubbliċi u l-
operaturi tas-suq jieħdu l-miżuri tekniċi u 
organizzattivi xierqa sabiex jindirizzaw ir-
riskji maħluqa għas-sigurtà tas-sistemi tan-
netwerks u tal-informazzjoni li huma 
jikkontrollaw u jużaw fl-operazzjonijiet 
tagħhom. Wara li jikkunsidraw l-aħħar 
teknoloġiji, dawn il-miżuri għandhom 
jiggarantixxu livell ta’ sigurtà xieraq għar-
riskju ppreżentat. B’mod partikolari, 
għandhom jittieħdu miżuri għall-
prevenzjoni u t-tnaqqis tal-impatt tal-
inċidenti li jaffettwaw is-sistema tan-
netwerks u tal-informazzjoni tagħhom fuq 
is-servizzi ewlenin li jipprovdu u b’hekk 
jassiguraw il-kontinwità tas-servizzi msejsa 
fuq dawk is-sistemi ta’ netwerks u ta’ 
informazzjoni.

1. L-Istati Membri għandhom jassiguraw li 
l-amministrazzjonijiet pubbliċi u l-
operaturi tas-suq jieħdu l-miżuri tekniċi u 
organizzattivi xierqa u proporzjonali
sabiex jindirizzaw ir-riskji maħluqa għas-
sigurtà tas-sistemi tan-netwerks u tal-
informazzjoni li huma jikkontrollaw u 
jużaw fl-operazzjonijiet tagħhom. Wara li 
jikkunsidraw l-aħħar teknoloġiji, dawn il-
miżuri għandhom jiggarantixxu livell ta’ 
sigurtà xieraq għar-riskju ppreżentat. 
B’mod partikolari, għandhom jittieħdu 
miżuri għall-prevenzjoni u t-tnaqqis tal-
impatt tal-inċidenti li jaffettwaw is-sistema 
tan-netwerks u tal-informazzjoni tagħhom 
fuq is-servizzi ewlenin li jipprovdu u 
b’hekk jassiguraw il-kontinwità tas-
servizzi msejsa fuq dawk is-sistemi ta’ 
netwerks u ta’ informazzjoni.

Or. en

Emenda 116
Josef Weidenholzer

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1) L-Istati Membri għandhom jassiguraw li 
l-amministrazzjonijiet pubbliċi u l-
operaturi tas-suq jieħdu l-miżuri tekniċi u 
organizzattivi xierqa sabiex jindirizzaw ir-
riskji maħluqa għas-sigurtà tas-sistemi tan-

1) L-Istati Membri għandhom jassiguraw li 
l-amministrazzjonijiet pubbliċi u l-
operaturi tas-suq jieħdu l-miżuri tekniċi u 
organizzattivi xierqa sabiex jillimitaw ir-
riskji maħluqa għas-sigurtà tas-sistemi tan-
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netwerks u tal-informazzjoni li huma 
jikkontrollaw u jużaw fl-operazzjonijiet 
tagħhom. Wara li jikkunsidraw l-aħħar 
teknoloġiji, dawn il-miżuri għandhom 
jiggarantixxu livell ta’ sigurtà xieraq għar-
riskju ppreżentat. B’mod partikolari, 
għandhom jittieħdu miżuri għall-
prevenzjoni u t-tnaqqis tal-impatt tal-
inċidenti li jaffettwaw is-sistema tan-
netwerks u tal-informazzjoni tagħhom fuq 
is-servizzi ewlenin li jipprovdu u b’hekk 
jassiguraw il-kontinwità tas-servizzi msejsa 
fuq dawk is-sistemi ta’ netwerks u ta’ 
informazzjoni.

netwerks u tal-informazzjoni li huma 
jikkontrollaw u jużaw fl-operazzjonijiet 
tagħhom. Wara li jikkunsidraw l-aħħar 
teknoloġiji, dawn il-miżuri għandhom 
jiggarantixxu livell ta’ sigurtà xieraq għar-
riskju ppreżentat. B’mod partikolari, 
għandhom jittieħdu miżuri għall-
prevenzjoni u t-tnaqqis tal-impatt tal-
inċidenti li jaffettwaw is-sistema tan-
netwerks u tal-informazzjoni tagħhom fuq 
is-servizzi ewlenin li jipprovdu u b’hekk 
jassiguraw il-kontinwità tas-servizzi kif 
ukoll is-sigurtà tad-dejta msejsa fuq dawk 
is-sistemi ta’ netwerks u ta’ informazzjoni.

Or. de

Emenda 117
Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jassiguraw li 
l-amministrazzjonijiet pubbliċi u l-
operaturi tas-suq jieħdu l-miżuri tekniċi u 
organizzattivi xierqa sabiex jindirizzaw ir-
riskji maħluqa għas-sigurtà tas-sistemi tan-
netwerks u tal-informazzjoni li huma 
jikkontrollaw u jużaw fl-operazzjonijiet 
tagħhom. Wara li jikkunsidraw l-aħħar 
teknoloġiji, dawn il-miżuri għandhom 
jiggarantixxu livell ta’ sigurtà xieraq għar-
riskju ppreżentat. B’mod partikolari, 
għandhom jittieħdu miżuri għall-
prevenzjoni u t-tnaqqis tal-impatt tal-
inċidenti li jaffettwaw is-sistema tan-
netwerks u tal-informazzjoni tagħhom fuq 
is-servizzi ewlenin li jipprovdu u b’hekk 
jassiguraw il-kontinwità tas-servizzi msejsa 
fuq dawk is-sistemi ta’ netwerks u ta’ 
informazzjoni.

1. L-Istati Membri għandhom jassiguraw li 
l-amministrazzjonijiet pubbliċi u l-
intrapriżi jieħdu l-miżuri tekniċi u 
organizzattivi xierqa sabiex jindirizzaw ir-
riskji maħluqa għas-sigurtà tas-sistemi tan-
netwerks u tal-informazzjoni li huma 
jikkontrollaw u jużaw fl-operazzjonijiet 
tagħhom. Wara li jikkunsidraw l-aħħar 
teknoloġiji, dawn il-miżuri għandhom 
jiggarantixxu livell ta’ sigurtà xieraq għar-
riskju ppreżentat. B’mod partikolari, 
għandhom jittieħdu miżuri għall-
prevenzjoni u t-tnaqqis tal-impatt tal-
inċidenti li jaffettwaw is-sistema tan-
netwerks u tal-informazzjoni tagħhom fuq 
is-servizzi ewlenin li jipprovdu u b’hekk 
jassiguraw il-kontinwità tas-servizzi msejsa 
fuq dawk is-sistemi ta’ netwerks u ta’ 
informazzjoni.

Or. fr
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Emenda 118
Christian Ehler

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jassiguraw li 
l-amministrazzjonijiet pubbliċi u l-
operaturi tas-suq jieħdu l-miżuri tekniċi u 
organizzattivi xierqa sabiex jindirizzaw ir-
riskji maħluqa għas-sigurtà tas-sistemi tan-
netwerks u tal-informazzjoni li huma 
jikkontrollaw u jużaw fl-operazzjonijiet 
tagħhom. Wara li jikkunsidraw l-aħħar 
teknoloġiji, dawn il-miżuri għandhom 
jiggarantixxu livell ta’ sigurtà xieraq għar-
riskju ppreżentat. B’mod partikolari, 
għandhom jittieħdu miżuri għall-
prevenzjoni u t-tnaqqis tal-impatt tal-
inċidenti li jaffettwaw is-sistema tan-
netwerks u tal-informazzjoni tagħhom fuq 
is-servizzi ewlenin li jipprovdu u b’hekk 
jassiguraw il-kontinwità tas-servizzi msejsa 
fuq dawk is-sistemi ta’ netwerks u ta’ 
informazzjoni.

1. L-Istati Membri għandhom jassiguraw li 
l-amministrazzjonijiet pubbliċi u l-
operaturi tas-suq jieħdu l-miżuri tekniċi u 
organizzattivi xierqa sabiex jindividwaw u
jindirizzaw b’mod effettiv ir-riskji maħluqa 
għas-sigurtà tas-sistemi tan-netwerks u tal-
informazzjoni li huma jikkontrollaw u 
jużaw fl-operazzjonijiet tagħhom. Wara li 
jikkunsidraw l-aħħar teknoloġiji, dawn il-
miżuri għandhom jiggarantixxu livell ta’ 
sigurtà xieraq għar-riskju ppreżentat. 
B’mod partikolari, għandhom jittieħdu 
miżuri għall-prevenzjoni u t-tnaqqis tal-
impatt tal-inċidenti li jaffettwaw is-sistema 
tan-netwerks u tal-informazzjoni tagħhom 
fuq is-servizzi ewlenin li jipprovdu u 
b’hekk jassiguraw il-kontinwità tas-
servizzi msejsa fuq dawk is-sistemi ta’ 
netwerks u ta’ informazzjoni.

Or. en

Emenda 119
Ágnes Hankiss

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jassiguraw li 
l-amministrazzjonijiet pubbliċi u l-
operaturi tas-suq jinnotifikaw lill-awtorità 
kompetenti dwar inċidenti li jkollhom 
impatt sinifikanti fuq is-sigurtà tas-servizzi 
ewlenin li huma jipprovdu.

2. L-Istati Membri għandhom jassiguraw li 
l-amministrazzjonijiet pubbliċi u l-
operaturi tas-suq jinnotifikaw lill-awtorità 
kompetenti dwar kemm inċidenti kif ukoll 
informazzjoni dwar theddid li jkollhom 
impatt fuq is-sigurtà tas-servizzi ewlenin li 
huma jipprovdu.
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Or. en

Emenda 120
Carl Schlyter

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2 – punt a (ġdid)

Emenda

(a) Il-produtturi tas-softwer kummerċjali 
għandhom jinżammu responsabbli 
minkejja l-klawżoli dwar in-nuqqas tar-
responsabbiltà fil-ftehim tal-utenti fil-każ 
ta’ negliġenza gravi rigward is-sikurezza 
u s-sigurtà.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-ftehim tal-liċenzja, il-produtturi tas-softwer kummerċjali jeżentaw lilhom infushom mir-
responsabbiltà kollha li tista’ tirriżulta minħabba l-attitudni fqira dwar is-sigurtà u l-
ipprogrammar inferjuri. Sabiex jiġi promoss l-investiment fil-miżuri tas-sigurtà mill-
produtturi tas-softwer, hija meħtieġa kultura differenti. Din tista’ tinkiseb biss jekk il-
produtturi tas-softwer jinżammu responsabbli għal kwalunkwe nuqqasijiet fis-sigurtà.


